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1 UVOD 
 
Pričujoči dokument Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 (v nadaljevanju 
Izvedbeni načrt RRP 2012–2014) predstavlja izvedbeni del Regionalnega razvojnega programa za 
Koroško razvojno regijo 2007–2013 (v nadaljevanju RRP), ki ga je sprejel v skladu z Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) Svet Koroške regije (v fazi 
osnutka) na 4. redni seji, 20. 2. 2012. Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 je 
pripravljala RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. v sodelovanju s projektnimi 
skupinami, nosilci razvoja in občinami v regiji.  
 
Namen Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je operacionalizirati izvajanje RRP za dvoletno obdobje 
ter pri tem upoštevati predpisane forme in vsebine projektnih predlogov. Tako obsega nabor 
usklajenih projektnih predlogov nosilcev v regiji, ki prispevajo k uresničevanju ciljev RRP ter 
upoštevajo državne razvojne usmeritve in proračunske okvire tako na državni kot lokalni ravni. 
 
V skladu z razpisnimi pogoji SVLR za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP za obdobje 
2012–2014 in Načrtom priprave Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne 2012–2014 smo na 
podlagi analize izvajanja programskih ciljev RRP in Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 
2009–2011 pripravili prioritetni nabor projektnih predlogov za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, ki je bil 
predhodno dogovorjen z lokalnimi nosilci regionalnega razvoja in predstavlja programsko usklajeno 
nadaljevanje uresničevanja RRP v okviru predvidenih in razpoložljivih kvot za sofinanciranje 
posameznih namenov. 
 

2 USMERITVE IZ RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO 
REGIJO 2007–2013 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO 

 
Vizija regije 
 
»Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno 
skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in 
delovanje.« 
 
Vizijo lahko dosežemo: 
 

- z vzpostavitvijo tehnološke prenove gospodarstva in vzpostavitvijo podpornega okolja za 
generiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo; 

 
- z vzpostavitvijo dobrih izobraževalnih in bivalnih pogojev v regiji; 

 
- z dobro podporo usposabljanju in vrednotenju ustvarjalnosti slehernega posameznika v regiji; 

 
- z veliko fleksibilnostjo in podjetno naravnim okoljem – odprtim navzven in za medsebojno 

povezovanje javno-zasebnega partnerstva; 
 

- boljšo prometno povezanostjo in dostopnostjo regije, vzdržnim in uravnoteženem razvoju vseh 
prostorskih struktur in območij regije. 
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Štirje strateški cilji 
 
Vizijo regije gradijo štirje ključni strateški cilji do leta 2013. Cilji so postavljeni na osnovi napovedi rasti 
slovenskega makroekonomskega okolja, nacionalnih sektorskih strategij in bodo lahko doseženi, če 
bo realizirana večina projektov v programskem delu RRP. 
 
 
Cilj 1: Ustvariti tehnološko-razvojno platformo za konkurenčno gospodarstvo regije, ki bo 
omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in odprtje novih zahtevnejših 
delovnih mest. 
 
Tabela 1: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2003/vir) 
Ciljna vrednost leta 2013 

BDP Koroške/SLO 78 %, SURS  83 % 
BDP Koroške/EU 60 %, SURS 71 % 
Št. novih delovnih mest 0 > 1000 (v celotnem obdobju) 
 
Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične 
potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja. 
 
Tabela 2: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2006/vir) 
Ciljna vrednost leta 2013 

Št. novih delovnih mest 0 do 2013 - 350 novih delovnih mest
Število novih postelj 0 800 novih postelj 
Letno število prenočitev na 
območju zahodnega Pohorja 

24.094 nočitev, statistični podatki 50.000 nočitev 

 
Cilj 3: Vzpostaviti izobraževalno platformo za pridobivanje visoko usposobljenih in kreativnih 
ljudi tako znotraj kot izven regije, ki bodo podpirali razvoj inovativnega gospodarstva ter 
ustvarjanja novih visokokakovostnih delovnih mest in samozaposlitve.  
 
Tabela 3: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2006/vir) 
Ciljna vrednost leta 2013 

Št. novih delovnih mest 0 
do 2013 - 1050 novih delovnih 
mest 

Povprečno št. let šolanja 10,3; Popis 2002 SURS 11,8 
Stopnja brezposelnosti 11,8 %; SURS 7 % 
Delež mladih med 
brezposelnimi 22,7 %; SURS 12 % 
 
Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter 
povečati kakovost bivalnega okolja. 
 
Tabela 4: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2006/vir) 
Ciljna vrednost leta 2013 

Življenjska doba 75,2 77 
Priključki na kanalizacijo 52 % 80 % 
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Prednostne usmeritve 
 
Prednostne usmeritve pri uresničevanju zastavljenih ciljev v regiji so: 
 
KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM 
OKOLJU (razvoj podpornega okolja za tehnološki razvoj: spodbujanje podjetništva, vlaganje v 
raziskave in razvoj s pripadajočo infrastrukturo); 
 
KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN (razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in 
Mežiške doline; obnova in povezovanje kulturnih potencialov; razvoj podporne turistične 
infrastrukture); 
 
KREATIVNI (ZAPOSLJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA (ustvarjanje znanja, ki je 
prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva; spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja in 
osebnega razvoja za vse generacije; kakovost življenja za vse generacije); 
 
KAKOVOSTNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE (vzpostavitev boljše cestne povezave z osrednjo regijo; 
trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja; uravnotežen razvoj komunalne infrastrukture na celotnem 
območju regije; razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti). 
 
Prednostne usmeritve se delijo v programe, ukrepe in indikativne projekte. Razvojne usmeritve 
Koroške razvojne regije so skladne z nacionalnimi programi za obdobje 2007–2013, kar je razvidno iz 
spodnje tabele. 
 
Tabela 5: Skladnost RRP z DRP 
RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO  
2007–2 013 

DRP RS 2007–2013 

Cilj Prednostna usmeritev Prioritete DRP 
Osrednji projekti 
Slovenije 

Izboljšanje 
konkurenčnosti regije in 
dvig dodane vrednosti 
na zaposlenega 
 
Nova delovna mesta z 
višjo dodano vrednostjo 

KONKURENČNO 
GOSPODARSTVO IN 
NOVA DELOVNA MESTA 
V TEHNOLOŠKO 
RAZVITEM OKOLJU 

Razvojna mreža 
Slovenije 

Razviti naravne in 
kulturne turistične 
potenciale 

KOMPLEMENTARNI 
TURIZEM TREH DOLIN 

Konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša 
rast 

Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov v 
integralne produkte 
doživetij 

Učinkovito ustvarjanje, 
dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za 
gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna 
mesta 

Zagotoviti 
usposobljene,zaposljive 
in ustvarjalne ljudi 
 
Izboljšati kakovost 
življenja vsem 
generacijam 

KREATIVNI (ZAPOSLJIVI) 
LJUDJE IN ZDRAVA, 
STRPNA REGIJA 

Moderna socialna 
država in večja 
zaposlenost 

Mobilnost za podporo 
gospodarskemu razvoju

Boljša dostopnost do 
regije 
 
Ohranitev čiste narave, 
vzdržen, uravnotežen in 
policentričen razvoj ter 
aktivno in poseljeno 
podeželje 

KAKOVOSTNO 
ŽIVLJENJSKO OKOLJE 

Povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega 
razvoja 

Učinkovito upravljanje z 
okoljem 
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3 KRATKA ANALIZA REALIZACIJE IZVEDBENEGA 
DELA RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–
2011 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO 

 
Osnovne ugotovitve glede izvajanja postavljenih prioritet v IN RRP 2007–2011 
 
Pri pripravi IN RRP 2007–2011 smo v celoti sledili zahtevam in usmeritvam OP na nivoju države. Tako 
so nosilci na do sedaj štirih javnih razpisih in enem javnem pozivu, dobili potrjene vse prijavljene 
operacije, skupna vrednost le teh pa ni bistveno presegala indikativno dodeljenih kvot za posamezna 
področja na državnem nivoju. Tudi znotraj programskih sklopov na nivoju regije so nosilci spoštovali 
prvotno dogovorjene kvote in projektne predloge, razen v dveh primerih, ko so vsebinski namen 
projektnega predloga v celoti spremenili (Prevalje in Slovenj Gradec). V tej zvezi ugotavljamo, da smo 
pri uvrščanju projektnih predlogov v celoti sledili zahtevam in priporočilom SVLR, ter zagotovili 
celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika. Projektni predlogi so v posameznih sklopih bili 
usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev (vzpostavitev mrežnega inkubatorja, čistilne naprave na 
varovanem območju Zahodnega Pohorja, kolesarsko omrežje med občinami, urejanje mreže 
poslovnih con ... ).  
 
Slika 1: Realizacija po vsebinskih področjih (JR 1-4, JP5) 

Realizacija po vsebinskih področjih (JR 1-4, JP5)
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Osnovne ugotovitve na podlagi izvajanja Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 
2009–2011 
 
Koroška razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala razvojne probleme in se je po statističnih 
kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala na šesto mesto med dvanajstimi regijami v 
Sloveniji. V RRP je bilo podrobno analizirano stanje, vzroki in nakazane možnosti, da regija naredi 
pomembne premike na področju gospodarskega prestrukturiranja, tehnološkega razvoja 
izobraževanja, razvoja turizma in izboljšanja kvalitete življenja. V prvi vrsti je bilo ugotovljeno, da 
obstajajo potenciali za to ter da je na nas samih ali jih bomo izkoristili ali ne. Med ključnimi pogoji za 
preobrat v razvoju je, poleg inovativnega pristopa tako na regionalni kot državni ravni, bila izkazana 
potreba po večji in ciljni finančni pomoči s pomočjo države in EU sredstvi. 
 
Po štirih letih ugotavljamo:  

- da regija ne sledi zastavljenim ciljem, še več, z izvedenimi ukrepi na področju gospodarskega 
razvoja in tehnološke prenove ne bo ohranila niti že dosežene ravni in je realno pričakovati, da 
se bo njen razvojni zaostanek v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji še povečal; regija pa 
tudi ne bo dosegla ciljev zmanjšanja razlik v smislu kvalitete življenja v primerjavi s 
povprečjem EU; 

 
- da je priprava RRP prispevala k aktiviranju notranjih razvojnih potencialov v regijah, ki bi sicer 

ostali neizkoriščeni; programski odbori regij so bili sestavljeni iz številnih in raznolikih 
dejavnikov na lokalni, regionalni in državni ravni, ki so zgolj vplivali na oblikovanje iniciativ za 
programske sklope in nabor potencialnih projektov, v poznejših fazah strukturiranja in 
implementacije pa je njihov vpliv zanemarljiv;  

 
- da je implementacija projektnega nabora v okviru krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 

katerih nosilec razpisov je SVLR, dobra, saj je regija do sedaj sledila črpanju v Operativnem 
programu RS v okviru dodeljenih sklopov in v tej zvezi tudi uspela realizirati cilje na področju 
regionalnega razvoja v skladu z zastavljenimi prioritetami v RRP;  

 
- da je sposobnost implementacije predlaganih projektnih predlogov za 2009-2011 v RRP, 

katerih nosilci naj bi bili drugi subjekti zaradi neusklajenosti usmeritev in prioritet v DRP, 
omejena; to še posebej velja za področje gospodarskega razvoja, kjer je programski pristop 
sofinanciranja v celoti izključen. Število sofinanciranih projektov s področja gospodarstva 
preko sektorskih razpisov ne zagotavlja načrtovanega razvoja in ustvarjanja nujno potrebnih 
novih delovnih mest na področju gospodarskih aktivnosti.  

 
Med poglavitne vzroke za neuspešnost pri uresničevanju regionalne razvojne politike štejemo 
sektorska načrtovanja DRP brez pripravljenosti, da se upoštevajo razvojne prioritete in specifike regij, 
kot tudi nepripravljenost posameznih resorjev (izvajalcev ukrepov na državni ravni), da v fazi 
implementacij posameznih ukrepov na nivoju regije pristopajo celovito sočasno in skladno v cilju 
integracije in celovitega reševanja ključnih regionalnih razvojnih problemov. Ključnih razvojnih 
premikov na nivoju regije prav gotovo ne bo mogoče narediti s parcialnimi razpisi po različnih resorjih, 
ki iz različnih vidikov ciljajo na iste potencialne regijske nosilce, pri tem pa postavljajo izključujoče 
pogoje, ki ne sledijo ciljem skupne regionalne politike. Pri reševanju ključnih razvojnih problemov bo 
tako v luči DRP potreben programski pristop, kjer bodo posamezni nosilci celovito obravnavani, tako z 
vidika prostorskih pogojev, tehnološke opreme, potrebnih znanj in človeških resursov. Soočenje s 
splošno globalno krizo, ki se posebej odraža v spremenjenih ekonomskih pogojih gospodarskih 
subjektov na področju nastopanja na trgu, ohranjanja obstoječih delovnih mest, financiranja 
tehnološkega prestrukturiranja in novih naložb, terja tudi ponoven premislek prioritet in zastavljenih 
aktivnosti na vseh nivojih. 
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4 IZHODIŠČA KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO IN 
PREDHODNO IZVEDENE AKTIVNOSTI 

 

4.1 Ozadje priprave in sprejemanja 
 
Svet Koroške regije je na 5. redni seji dne, 27. 11. 2006, sprejel Regionalni razvojni program za 
Koroško razvojno regijo za obdobje 2007–2013, v katerem je opredelil prioritetne razvojne usmeritve 
in ukrepe za dosego predvidenih ciljev. V fazi priprave je bila opravljena identifikacija nabora možnih 
projektov ter predvidene možnosti za sofinanciranje. V tej zvezi je bila pripravljena indikativna 
določitev področij v RRP in predlagan nabor projektov za sofinanciranje iz ESSR na regionalnem 
nivoju v skupni vrednosti 64.156.013,00 € in določen obseg sofinanciranja v višini 28.895.160,00 €. 
 
Osnovo za pripravo nabora identificiranih projektov v izvedbeni del RRP je predstavljalo »Javno 
povabilo upravičencem k predložitvi projektnih predlogov za umeščanje projektnih predlogov v 
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije za obdobje 2012-2014«, 
ki je bilo 21. 11. 2011 posredovano vsem upravičenim vlagateljem oz. ciljnim skupinam v Koroški 
razvojni regiji (celotno gradivo s povabilom je objavljeno na spletnem portalu RRA Koroška).  
 
Regionalna razvojna agencija je vse posredovane projektne predloge »na predpisanem obrazcu« 
pregledala z vidika ključnih kriterijev in možnih virov financiranja. Posebno pozornost je pri pripravi 
namenila pripravi »javnih intra-regijskih projektov«, ki se bodo izvajali v povezavi več upravičencev- 
občin. V ta namen je bilo sklicanih več usklajevalnih sestankov, na katerih so nosilci uskladili interese 
in vsebine za pripravo skupnih projektov, glede na zahtevane minimalne vrednosti projektov, višine 
financiranja in upravičenih stroškov. Pri tem so bili podrobno razdelani po vsebinskih sklopih in v 
obsegu načrtovanih kvot znotraj RRP projektni predlogi, ki naj bi bili financirani v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj 
regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. V končni predlog so vključeni samo projekti, 
katerih nosilci so: občine, javni zavodi, RRA in drugi subjekti regionalnega pospeševanja. 
 
Pri oblikovanju nabora smo upoštevali nekatera nova izhodišča iz razpisa glede: upravičenih stroškov, 
višine sofinanciranja in področij, ki so lahko predmet sofinanciranja oziroma prijav na razpise. Prav 
tako smo upoštevali dejstvo, da smo že izvedbenem načrtu do leta 2012 indikativno razporedili med 
nosilce predvideno kvoto za leto 2013 v višini 4.138.826,00 €. Pri načrtovanju za obdobje 2012-14 
smo poleg že omenjene kvote sredstev upoštevali še kvoto za neizvedene projektne predloge v 
preteklem obdobju tako, da nova indikativna vrednost vseh projektnih predlogov znaša 6.617.844,00 
€. Vsi projektni predlogi iz preteklega obdobja ostajajo v že predlaganem obsegu financiranja, 
spreminja se le časovna dinamika izvedbe, vsebinsko pa se spreminja indikativni nabor projektnih 
predlogov za leto 2013.  

4.2 Osnovna izhodišča in usmeritve pri pripravi 
 
Predlagani nabor projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014, ki ga je pripravila RRA Koroška v 
sodelovanju s projektnimi skupinami, nosilci razvoja in občinami v regiji temelji na naslednjih 
izhodiščih in usmeritvah: 
 

- seznam projektnih predlogov za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 je bil pripravljen na podlagi 
indikativnega nabora projektov, ki so bili za leto 2013 že vključeni predhodni izvedbeni načrt, 
pri tem je bila upoštevana celotna kvota indikativno določenih sredstev v razpisu SVLR; 

 
- v nabor za pripravo Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 se 

prioritetno vključijo projektni predlogi nosilcev regionalnega razvoja sofinanciranih iz sredstev 
»ESSR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, razvojne 
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prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi« (samo ti projektni 
predlogi se navedejo na obrazcu); 

 
- prioritetno se v nabor vključijo projektni predlogi, ki so že bili potrjeni v fazi priprave in 

potrjevanja RRP (takrat je že bila preliminarno opravljena identifikacija regionalnih projektov, 
ki naj bi bili v obdobju 2007–2013 podprti iz t. i. regionalnih spodbud iz strukturnih skladov - 
projekti so v tabelah RRP označeni z zeleno barvo); 

 
- pri uvrščanju posameznih projektnih predlogov se sledi načelom skladnega regionalnega 

razvoja, še zlasti pa: spodbujanju uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega 
razvoja, zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih znotraj regije 
ter pri preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi; 

 
- v nabor se uvrstijo samo tisti projektni predlogi, ki zasledujejo cilje razpisnih pogojev SVLR na 

področju vsebin in bodo ob prijavi izpolnjevali zahtevane formalne pogoje (kot npr. predhodno 
pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, že izdano gradbeno dovoljenje, …) in so 
v celoti izvedljivi v programskem obdobju; 

 
- nosilci projektnih predlogov pri načrtovanju financiranja (glede na dejstva, da je med drugimi 

tudi DDV upravičen strošek) upoštevajo dejstvo, da je posamezen projekt lahko sofinanciran s 
strani EU sredstev v dogovorjeni višini - največ do višine 85 %; 

 
- nosilci projektnih predlogov z uvrstitvijo in potrditvijo njihovih predlogov v nabor izjavljajo in 

potrjujejo, da imajo za predlagane projektne predloge predhodno izpolnjene vse zahtevane 
pogoje, tako da bodo ti lahko potrjeni in izvedeni po načrtovani dinamiki črpanja sredstev; 

 
- pri oblikovanju in določanju višine sredstev za posameznega nosilca se med drugim upošteva 

tudi obseg že prejetih sredstev programskem obdobju 2009–2011 iz naslova »EU – razvoj 
regij«. 

 
Slika 2: Realizacija po vsebinskih področjih (JR 1-4, JP5, JP6) 

Realizacija po vsebinskih področjih (JR 1-4, JP5, JP6)
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Slika 3: Realizacija po vsebinskih sklopih (JR 1-4, JP5, JP6) 
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5 STRUKTURA IN SPREMLJANJE 
 

5.1 Struktura Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 
 
Struktura Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 sledi minimalni predpisani vsebini in izhaja iz 
ugotovitev Analize izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2011 (analiza v našem 
primeru zajema poročilo o izvedenih projektnih predlogih po področjih). V nadaljnjih poglavjih je 
prikazan nabor projektnih predlogov z opisom ter s prikazom strukture financiranja v okviru 
razpoložljive kvote za sofinanciranje projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova OP krepitev 
regionalnih razvojnih potencialov (razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi). 
 
Prvi del zajema opis po področji in nosilcih s predvideno dinamiko črpanja za projektne predloge v 
okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 
 
Drugi del zajema grafični prikaz prostorske razmestitve projektnih predlogov. 
 
Tretji del zajema podrobnejši opis projektnih predlogov (minimalne vsebine na obrazcu) v skladu z 
razpisnimi pogoji za pripravo. 
 

5.2 Kriteriji in pogoji za vključevanje projektov v Izvedbeni načrt 
RRP 2012–2014 

 
Osnovna izhodišča in pogoji za uvrščanje projektov v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, so bili določeni 
že na državni ravni in tako se upošteva naslednje: 
  

- projekt mora biti načrtovan ter mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto (tehnično-
tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti z jasno določenim ciljem); 

- projekt mora biti v obdobju, za katerega se predlaga, izvedljiv (pravočasno pripravljena 
investicijska in projektna dokumentacija - določen minimalen del že pri prijavi, urejeno 
lastništvo zemljišč oziroma zmožnost pridobitve dovoljenja za gradnjo pred prijavo, zmožnost 
zagotovitve lastnega dela sredstev oziroma ustrezno načrtovanje le-teh v razvojnih načrtih 
nosilca); 

- projektni predlog za področje ekonomske infrastrukture (poslovnih con) je dovoljena širitev 
samo na degradiranih območjih oziroma brez utemeljevanja degradiranosti samo na območjih 
širitev obstoječih con; 

- neinvesticijski projekti lahko vsebujejo investicijske stroške (nakup opreme, gradnja 
enostavnih objektov za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, …), največ v višini 30% vseh 
stroškov; 

- v okviru območja Natura 2000 se daje prednost projektom, ki prepoznajo biotsko pestrost kot 
možnost za trženje in/ali osveščanje o specifični/konkretizirani biodiverziteti na nekem 
področju /habitatu, pri čemer dvigujejo njen pomen in zavedanje javnosti o njej, kar posledično 
vpliva na njeno ohranjanje. 

 
V okviru RRP pa so bile postavljene zahteve, da projekt sledi programskim ciljem znotraj 
posameznega načrtovanega ukrepa, še zlasti: 
 

- izkazovati regionalni pomen - projekti sočasno razrešujejo problematiko v več občinah 
oziroma se nosilci med seboj povezujejo za dosego multiplikativnih učinkov projekta na 
regionalno okolje (npr. mrežni inkubator treh dolin, projekti na območju Nature 2000, 
vodooskrba v Mežiški dolini); 
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- zmanjševati regionalne razlike oziroma reševati specifične razvojne težave posameznega 
območja v regiji; 

- povečevati dodano vrednost in število zaposlenih v regiji; 
- slediti zahtevam trajnostnega razvoja, izboljšanju stanja okolja in osnovne komunalne 

infrastrukture itd. 
 
V okviru identifikacije projektov za uvrstitev v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 pa so bili še dodatno 
upoštevani naslednji že znani pogoji in kriteriji:  
 

- izvajanje projekta mora biti pričeto in zaključeno v obdobju 2012–2014; 
- vrednost projektov na področju neposrednih spodbud mora biti dovolj velika (najmanj 600.000 

€ za investicijske projekte in 150.000 € za neinvesticijske); 
- pri vključenih projektnih predlogih se v strukturi financiranja določi lastni delež sredstev 

najmanj v višini 20%, pri čemer se DDV in stroški vodenja projektov dodatno štejejo v skupino 
upravičenih stroškov; 

- pri skupnih projektih mora biti določen nosilni partner (RRA ali občina). 
 
Podrobnejši pogoji za kandidiranje za evropska sredstva (ESS, ESRR, KS, …), so znani v izdanih 
navodilih posameznih ministrstev oziroma bodo določeni v vsakokratnem razpisu oziroma povabilu 
ministrstev. 
 

5.3 Informiranje in obveščanje 
 
Osnovne aktivnosti informiranja in obveščanja so določene že v RRP, enako velja tudi za Izvedbeni 
načrt RRP 2012–2014. V skladu z zahtevami in pravili EU, bo za vsak uvrščen projekt, ki bo podprt s 
sredstvi strukturnih skladov in kohezijskega sklada, potrebno upoštevati predpisano proceduro 
informiranja in obveščanja.  
 

5.4 Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 
 
Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 so možne le izjemoma in se izvajajo 
po enakem postopku, kot se sprejema Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, praviloma enkrat letno. 
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Slika 4: spremljanje in izvajanje RRP 
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6 ČASOVNI OKVIR PREDHONO IZVEDENIH 
USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI 

 
 

 
Izvedba posameznih faz priprave Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je izvedena v naslednjem 
časovnem okviru: 
 

- do 20. 11. 2011 priprava Analize izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–
2012; 

- do 8. 12. 2011 izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v Koroški razvojni regiji pri 
pripravi Izvedbenega načrta RRP 2012–2014; 

- do 15. 1. 2012 priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na 
regijsko kvoto iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«; 

- do 15. 2. 2012 priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini; 
- do 18. 2. 2012 sprejem osnutka Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 

in potrditev poročila o izvedenih aktivnostih RRP 2007–2009 na Svetu regije; 
- do 2. 3. 2012 priprava in oblikovanje končnega predloga; 
- do 20. 3. 2012 potrditev dokončnega predloga na Svetu regije. 

 
Tabela 6: Časovni okvir predhodno izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti 
AKTIVNOSTI PREDVIDEN POTREBEN ČAS NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ 

1. Priprava Analize izvedbenega načrta 
RRP Koroške razvojne regije 2009–2011 

2 meseca             

2. Intervjuji s ključnimi predstavniki 
posameznih področij v regiji s ciljem 
pridobitve mnenj in stališč v zvezi z 
izvajanjem. 

2 meseca               

3. Priprava in oblikovanje poročila o 
izvajanju Izvedbenega načrta RRP 2009–
2011 

priprave in izvedba: 2 meseca               

4. Obravnava posameznih vsebinskih 
področij v obliki delovnih srečanj s 
posameznimi nosilci po področjih s ciljem 
opredelitve predlogov razvojnih projektov 
za novo obdobje. 

2 meseca             

5. Opredelite ključnih projektov z vsemi 
podatki v zahtevani vsebini in priprava 
indikativne finančne razdelitve po 
projektih  

priprave in izvedba: 3 mesece               

6. Priprava Izvedbenega načrta RRP za 
Koroško razvojno regijo 2012–2014 v 
končni obliki za potrditev na seji Sveta 
Koroške regije  

priprave in izvedba: 1 mesec               

7. Potrditev Izvedbenega načrta RRP za 
Koroško razvojno regijo 2012–2014 in 
priprava poročila o izvedenih aktivnosti 

2 meseca               
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7 PREDVIDEN NABOR PROJEKTNIH PREDLOGOV PO 
PODROČJIH IN NOSILCIH S FINANČNO STRUKTURO 

 
V fazi priprave Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je bila preliminarno opravljena identifikacija 
regionalnih projektov, ki naj bi bili v obdobju 2012–2014 podprti iz naslova OP krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov (razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni 
programi). Vsi vključeni projektni predlogi so in bodo predvidoma izvajani po sledečem zaporedju 
(projektni ciklus): 
 

- Identifikacija in programiranje projekta: faza je v glavnem že izvedena ob pripravi RRP 
2007–2013, potrebne dopolnitve (manjkajoči podatki v obrazcih, dodatne analize problemov in 
selekcioniranje projektnih idej). 

- Strukturiranje projektov: najbolj zahtevna faza, ki sledi pred uvrstitvijo projektnih predlogov 
v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 in zajema pripravo logičnega okvira projekta, razdelavo 
projektne ideje, pripravo spremljajočih dokumentov, ki bodo pozneje podlaga za razpis (npr. 
presoja projekta z vidika upravičenih stroškov, preliminarna ocena predlagane finančne 
konstrukcije, izvedbenega struktura projekta, …). 

- Financiranje projekta: analiza stroškov in koristi, primernost sofinanciranja, izvedljivost 
projekta z vidika stroškov in koristi. 

- Izvedba projekta: končno strukturiranje izvajalske strukture, definiranje finančne konstrukcije 
in vloga različnih deležnikov v izvajalskem procesu. 

- Spremljanje izvedbe: različne aktivnosti (prostorski postopki, operativno izvajanje projektov, 
…). 

- Vrednotenje projektov: poročanje o izvajanju RRP (vmesna poročila in končno poročilo). 
 
Glede na predvidene aktivnosti, ki bodo v večji ali manjši meri fazno izvajane v odvisnosti od velikosti 
projekta in zahtevanih razpisnih pogojev, so morali nosilci že v fazi priprave projektnih predlogov za 
Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, natančno definirati aktivnosti, ki so povezane s prvimi (tremi) fazami 
projektnega ciklusa in v ta namen so nosilci na posebnem obrazcu posredovali osnovne podatke za 
vsak projekt v RRP posebej in so osnova za vključitev v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014. 
 
Za Koroško razvojno regijo je v OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov (razvojne prioritete 
Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi) bilo predvidenih 27,6 milijonov € 
sredstev, od tega je 14,97 milijonov € že bilo odobrenih v prvem obdobju 2007–2009. Za obdobje 
2010–2013 pa ostaja še 12,6 milijonov € za izvajanje prednostnih usmeritev iz RRP. Od tega je bilo 
prvotno za leto 2013 predvideno črpanje v višini 4,13 milijonov €. Ob dejstvu, da vsi projekti niso bili 
začeti v predvidenem obdobju, so v Izvedbeni načrt za 2012-2014 vključena tudi sredstva za projekte, 
za katere še ni izdan sklep o sofinanciranju in bodo izvedeni z zamikom. Tako znaša skupna vsota 
6.617.844 €. 
 
Osnova za črpanje sredstev je umestitev projekta v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, izpolnjevanje 
prijavnih pogojev in priprava zahtevane projektne dokumentacije. V Izvedbenem načrtu RRP 2012–
2014 smo upoštevali predvideno kvoto in na podlagi že dogovorjenih kriterijev (pri pripravi RRP smo 
celotno kvoto razporedili po področjih) sredstva namenili za naslednje upravičene dejavnosti po OP 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2012–2014: 
 

- 1.a Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (poslovne cone, podjetniški inkubatorji, 
infrastruktura za cca. 2,6 milijona €); 

 
- 2.a Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda so investicije že zaključene, zato je v tem predlogu vključena le 
izvedba skupne investicije treh občin iz Mežiške doline na področju vodooskrbe, ki je bila že 
načrtovana v IN RRP 2007-2009, infrastruktura za cca. 0,87 miljona €); 
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- 2.b. Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih (izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne 
kulturne in turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena v vrednosti cca. 
2,17 milijona €); 

 
- 3.b Socialna infrastruktura – Vrtci kot nizkoenergetski objekti (sofinanciranje projektov 

izgradnje in obnove vrtcev, pri katerih se upošteva energetska sanacija oz. zasnove 
novogradenj kot nizkoenergetske objekte brez opreme), infrastruktura za cca. 0,95 milijona 
€). 

 
Slika 5: Realizacija po vsebinskih področjih (JP6) 

Realizacija po vsebinskih področjih (JP6)
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Največ sredstev je tudi v tem obdobju namenjenih 6 projektnim predlogom ekonomsko izobraževalne 
infrastrukture (mrežni inkubator in urejanje poslovnih con), kar bo v regiji ugodno vplivalo na nadaljnjo 
iskanje priložnosti za odpiranje novih delovnih mest. Velik del sredstev je namenjen tudi javni turistični 
infrastrukturi na zavarovanih območjih. V preteklem obdobju je bila vsa pozornost na zavarovanih 
območjih namenjena zgolj komunalno-ekološkim problemom. Na tem območju je vzpostavitev 
primerne javne turistične infrastrukture priložnost, da se poveča konkurenčnost območja predvsem v 
cilju razvoja letnega turizma. Na področju okoljske infrastrukture je predvidena realizacija intra 
regijskega projekta treh občin za izboljšanje vodooskrbe v Mežiški dolini, ki v preteklem obdobju, kljub 
umestitvi v IN RRP 207–2009, še ni bil realiziran. Ob dejstvu, da v preteklem obdobju nismo realizirali 
niti enega projektnega predloga na področju socialne infrastrukture, smo v nabor projektnih predlogov 
za leto 2012–2014, vključili dva projektna predloga energetske sanacije in obnove vrtcev regiji, kar je 
skladno z usmeritvami SVLR. 
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Tabela 7: Predviden nabor projektnih predlogov po nosilcih in področjih v Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 in okvirni obseg EU sredstev  
  

OBČINA/PODROČJE
EKONOMSKA IN 

IZOBRAŽEVALNA 
NFRASTRUKTURA (v €)

RAZVOJ URBANIH 
NASELIJ (v €) 

OKOLJSKA 
INFRASTRUKTURA 

(v €) 

JAVNA 
INFRASTRUKTURA V 

OBMOČJIH S POSEBNIMI 
VARSTVENIMI REŽIMI IN 
TURISTIČNIH OBMOČJIH 

(v €) 

SOCIALNA 
INFRASTRUKTURA

  

obrtne, 
industrijske, 

poslovne 
cone 

mrežni 
inkubator 
MPIK-2 

celovita 
obnova 
mestnih 

jeder 

kolesarske 
poti 

vodooskrba 

javna 
kulturna in 
turistična 

infrastruktura

projekti-
območja 

Nature 2000

vrtci kot 
nizkoenergetski 

objekti 

SKUPAJ 
pričakovano 

sofinanciranje 
EU 2012-2014 

(v €) 

Črna na Koroškem         288.000,00 288.000,00 

Dravograd    530.000,00      530.000,00 

Mežica          0,00 

Mislinja          0,00 

Muta 480.000,00         480.000,00 

Podvelka           0,00 

Prevalje        593.326,00 593.326,00 
Radlje ob Dravi   402.000,00    460.000,00   862.000,00 
Ravne na Koroškem    702.000,00 869.825,00    1.571.825,00 

Ribnica na Pohorju            0,00 

Slovenj Gradec       665.000,00   665.000,00 

Vuzenica 490.000,00          490.000,00 
RRA - Skupni projekt 
NATURA (Mislinja, 
Ribnica)  

        938.693,00  938.693,00 

RRA - Skupni projekti 
(Podpora podjetnikom 
in turistični) 

   181.236,44     130.000,00  311.236,44 

SKUPAJ 970.000,00 1.815.236,44 0,00 0,00  869.825,00 1.125.000,00 1.068.693,00 881.326,00 6.730.080,44 
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Tabela 8: Načrtovani obseg črpanja EU sredstev »razvoj regij« v obdobju 2012–2014 

Občina/leto EU 2007–2011 (v €) EU 2012–2014 (v €) 
SKUPAJ 2007–2014 

(v €) 

Črna na Koroškem 394.122,00 288.000,00 682.122,00

Dravograd 2.082.805,00 530.000,00 2.612.805,00

Mežica 1.150.500,00 0,00 1.150.500,00

Mislinja 1.518.593,00 0,00 1.518.593,00

Muta 397.459,00 480.000,00 877.459,00

Podvelka  1.575.318,00 0,00 1.575.318,00

Prevalje 1.407.721,00 593.326,00 2.001.047,00

Radlje ob Dravi 2.149.647,00 862.000,00 3.011.647,00

Ravne na Koroškem 3.173.661,00 1.571.825,00 4.745.486,00

Ribnica na Pohorju 1.289.224,00 0,00 1.289.224,00

Slovenj Gradec 5.112.199,00 665.000,00 5.777.199,00

Vuzenica 412.103,00 490.000,00 902.103,00

Skupni občine - NATURA 36.807,00 938.693,00 975.500,00

RRA (skupni) 277.502,74 311.236,44 588.738,18

SKUPAJ 20.977.661,74 6.730.080,44  27.707.741,44
 
 
Tabela 9: Predvidena dinamika črpanja po nosilcih 

Občina/leto 2012 2013 2014 SKUPAJ 

          

Črna na Koroškem  117.600,00        170.400,00        288.000,00  

Dravograd       530.000,00                     -        530.000,00  

Mežica                     -                     -                     -  

Mislinja                     -                     -                     -  

Muta       300.000,00       180.000,00        480.000,00  

Podvelka                     -                     -                     -  

Prevalje       593.326,00                     -        593.326,00  

Radlje ob Dravi       862.000,00                     -        862.000,00  

Ravne na Koroškem       886.403,34       685.421,66      1.571.825,00  

Ribnica na Pohorju                     -                     -                     -  

Slovenj Gradec       665.000,00                     -        665.000,00  

Vuzenica       294.000,00       196.000,00        490.000,00  
Skupni občine – 
NATURA (občina 
Mislinja)       600.000,00       338.693,00        938.693,00  

RRA (skupni)       237.499,50         73.736,94        311.236,44  

SKUPAJ 0,00 5.085.828,84 1.644.251,60 6.730.080,44
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7.1 Seznam prioritetnih projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 
 
Tabela 10: Seznam prioritetnih projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 

Skupna 
vrednost 

projekta 2012–
2014 Zap. 

št. Nosilec Naziv projekta  (v €) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja, 
skupaj 2012 – 

2014 (v €) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2012 (v €) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2013 (v €) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2014 (v €) 

1. Občina Muta 

Razširitev in obnova 
industrijske cone 
Muta       690.000,00    480.000,00      300.000,00     180.000,00  

2. Občina Prevalje 

Zagotovitev 
prostorov za 
potrebe vrtca       3.027.732,00     593.326,00      593.326,00                   -  

3. Občina Vuzenica 

Razširitev in 
prenova industrijsko 
obrtne cone 
»Vuzenica«      700.000,00     490.000,00      294.000,00     196.000,00  

4. 
Občina 
Dravograd MPIK 1-Dravograd      748.235,00     530.000,00      530.000,00                   -  

5. 
Občina Radlje 
ob Dravi MPIK 2-Radlje      670.000,00     402.000,00      402.000,00                   -  

6. Občina Ravne MPIK 2-Ravne   1.165.501,34     702.000,00        16.578,34     685.421,66  

7. 
Občina Radlje 
ob Dravi Kopalno jezero   1.222.044,46     460.000,00      460.000,00                   -  

8. 
Občina Ravne 
na Koroškem 

Uravnoteženje 
vodovodnega 
sistema v Mežiški 
dolini   1.409.660,00     869.825,00      869.825,00                   -  
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9. 
MO Slovenj 
Gradec 

Kolesarska pot 
turistično 
rekreativnega 
značaja Šmiklavž - 
Podgorje       938.828,83     665.000,00       665.000,00                   -  

10. 
Občina Črna na 
Koroškem 

Adaptacija in 
rekonstrukcija Vrtca 
Črna na Koroškem       720.000,00     288.000,00   117.600,00      170.400,00  

11. RRA (skupni) 

Ureditev 
rekreacijskih in 
turističnih poti na 
Zahodnem Pohorju 
v območjih 
NATURA 2000      175.668,98     130.000,00      130.000,00                   -  

12. 
Občina Mislinja  
 

Izgradnja turistične 
in kulturne 
infrastrukture na 
območju NATURE 
Zahodnega Pohorja    1.327.823,54     938.693,00      600.000,00     338.693,00  

13. RRA (skupni) 

Vzpostavitev 
podjetniškega 
managementa za 
podporo MPIK 
Koroška – 
dopolnilna 
dejavnost MPIK na 
štirih lokacijah 
       238.235,87     181.236,44      107.499,50       73.736,94  

SKUPAJ:  13.031.120,12  6.730.080,44                   -   5.085.828,84   1.644.251,60  
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7.1.1 Projekti na varovanih območjih Natura 2000 
 
Dobrih 22 % ozemlja Koroške razvojne regije je opredeljenih kot območje Natura 2000. Občine z 
največjim deležem omenjenih območij so:  
 

- občina Ribnica na Pohorju (49,2 % ozemlja; območje Pohorja) 
- občina Črna na Koroškem (46,2 %; območje Tople, Pece, Bistre in Smrekovca) 
- občina Mislinja (41,5 % ozemlja; območje Pohorja, Kozjaka) 

 
Gre za območja, ki naravovarstveno predstavljajo neprecenljivi potencial in za katera je ključno, da jih 
ohranimo in njim podredimo vse dejavnosti, od oblik turizma, pokrajinske rabe do poselitve. Seveda 
pa varstva okolja v varovanih območjih ne gre jemati enostransko, »temveč integralno, varovalno 
razvojno, gre za paradigmo trajnostnega sonaravnega razvojnega pristopa na upoštevanju varovalnih, 
gospodarskih in socialnih vidikov želenega napredka zavarovanih območij (D. Plut )«. 
 
Za območje Pohorja so vse glasnejši očitki, da je varovanje preveč usmerjeno zgolj v varovanje in 
premalo v sonaravni razvoj, ki bi prebivalcem omogočil preživetje in hkrati ohranjeval biotsko 
raznovrstnost ter naravno in kulturno dediščino na tem območju. Menimo, da očitki dolgoročno niso na 
mestu in da je kljub strožjemu varstvenemu režimu na teh območjih mogoč razvoj, pri čemer pa bo 
potrebno območja in njihovo biotsko raznovrstnost ter ključne potenciale vključiti v turistično ponudbo 
na primeren način. Prebivalci in nosilci turistične dejavnosti morajo postati nosilci teh varstvenih 
interesov v okviru dejavnosti. To pomeni, da bodo morali svojo dejavnost podrejati v smislu novih 
produktov, ki bodo naravnemu okolju sprejemljivi v največji možni meri, na drugi strani pa bodo tudi 
zagotavljali trajno ekonomsko osnovo za življenje v tem okolju. Menimo, da za resnično težnjo po 
trajnostnem razvoju območij Natura 2000 (med drugim tudi ohranjanje ugodnega stanja rastlinskih in 
živalskih vrst in njihovih habitatov na območjih) aktivnosti ne morejo biti usmerjene zgolj v 
prepovedovanja in finančne kompenzacije za izvajanje določenih opravil. 
 
Na podlagi omenjenega menimo, da bi bilo smiselno na teh območjih v prihodnje dati več poudarka 
na razvoj okoljsko sprejemljivejših oblik turizma (ekološki turizem), ki v ekosistemsko najobčutljivejših 
delih varovanih območij, ne bo imel cilja masovnosti, temveč bo v svoji ponudbi poudarjal ohranjanje 
narave in bo komplementaren drugim oblikam turizma na širšem območju. 
 
S tem namenom želimo v Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 del sredstev (okoli 1 milijon €) 
nameniti za razvoj turistične in kulturne infrastrukture na varovanih območjih s ciljem, da s pomočjo 
zgrajene infrastrukture na Kopah in Ribnici na Pohorju, kjer se nahaja največ nastanitvenih kapacitet, 
razvijemo tiste sonaravne in turistične dejavnosti, ki bodo predstavljale podporno okolje nosilcem 
turizma na tem območju. Zgrajena turistična in kulturna infrastruktura bo pripomogla k vključevanju 
lokalnega prebivalstva v produktne aktivnosti za trženje in promocijo (izdelkov kmetij na tem 
območju), na drugi strani pa bo omogočila razvoj in promocijo trajnostno naravnanih produktnih 
aktivnosti nosilcev v skladu z naravovarstvenimi smernicami, s ciljem da nosilci razvijajo celoletne 
aktivnosti in ne zgolj Pohorja kot zimske destinacije.  
 
Postavitev infrastrukture za prezentacijo naravovarstvenih habitatov in kulturne dediščine ter razvoj 
doživljajskih prireditev povezanih z varovanjem narave in ljudskim izročilom, bo omogočalo turističnim 
nosilcem na tem območju možnost razvoja novih produktov v poletnem času. Priprava novih 
turističnih produktov in programov, povezanih z vsebino naravne in kulturne dediščine ter aktivnosti 
celotnega območja Pohorja in širše (produkti kot npr. kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, 
muzejske zbirke, živalski in rastlinski habitati na varovanih območjih, letni koledar kulturnih in drugih 
prireditev povezanih s turizmom), bodo povečali pestrost ponudbe in posledično večjo zasedenost 
nastanitvenih kapacitet v letnem obdobju. 
 



   
 

 20

7.2 Finančni načrt 2012–2014: Veliki regijski projekti (nacionalnega 
pomena in projekti kohezije) 

 
Umeščanje projektnih predlogov 
 
V programskem obdobju 2007–2014 je v regiji načrtovana realizacija vrste projektov s področja 
okoljske infrastrukture v vrednosti okoli 60 milijonov €. Sredstva za nekatere projekte so načrtovana v 
Operativnih programih, npr. za projekt Kocerod se sredstva že črpajo, za čiščenje odpadnih voda v 
Dravski dolini pa so z odločbo že odobrena, vendar bodo aktivirana iz Kohezijskega sklada po 
izvedenem javnem razpisu in izvedbi del - predvidoma v letih 2012 do 2015. Med velike regijske 
projekte nacionalnega pomena na tem mestu uvrščamo naslednje javne projekte: 
 

- izgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki in odlagališča končnih komunalnih 
odpadkov - Kocerod (projekt je v zaključni fazi izvajanja, predvidoma bo zaključen v prvi 
polovici letu 2012, vrednost okoli 20 milijonov €); 

 
- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže (projekt občin 

Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem je v pripravi in še ni vključen v OP za 
predvideno financiranje, projektni predlog za občino Ravne na Koroškem je v obravnavi in je 
pričakovati izdajo odločbe o sofinanciranju do konca leta 2012); 

 
- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave (projekt občin 

Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Vuzenica je v pripravi in je že vključen v OP za 
predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v višini 18 milijonov €). Sofinanciranje je 
predvideno  v letu 2012 v višini 4 milijonov €, v letu 2013 v višini 10 milijonov in v letu 2014 v 
višini 4 milijonov €; 

 
- ureditev vodooskrbe v Dravski dolini (projekt občin Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in 

Vuzenica je v pripravi, vendar ni še končno potrjen, prav tako še ni izdana odločba o 
sofinanciranju). 
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8 PROSTORSKA UMESTITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV  
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9 PRILOGA: Podroben opis projektnih predlogov 
Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 
2012–2014 

 
 
Zap. št. projekta: 1. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA MUTA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: RAZŠIRITEV IN OBNOVA INDUSTRIJSKE CONE MUTA 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR 3) GOSPODARSKO POSLOVNA OBMOČJA 

  
Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 3.2) POSLOVNE CONE OBČIN 

 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

X   (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 
Splošni cilji projekta: - Razširiti in obnoviti obstoječo industrijsko cono Muta (urediti 

območje, kot zaokroženo celoto); 
- Zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za ohranjanje 

in krepitev podjetništva in obrti v občini; 
- Odpiranje novih delovnih mest; 
- Krepitev razvojne infrastrukture ter s tem podpora 

ustvarjanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo. 

Specifični cilji 
projekta: 

- Ureditev območja v skladu s prostorsko zakonodajo; 
- Sanacija in izgradnja cestne infrastrukture; 
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- Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja; 
- Izgradnja kanalizacijskega sistema;  
- Ureditev električnih, telekomunikacijskih in informacijskih 

vodov. 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Površina komunalno urejenih zemljišč z možnostjo gradnje 
novih proizvodnih objektov se bo po izgradnji povečala za 
4,44ha.  

- Skupna površina nove in prenovljene cestne infrastrukture 
bo v velikosti 0,5 ha.  

- Pričakujemo, da bo v treh letih po izgradnji 1,00 ha prostih 
površin že zasedenih oz. pozidanih.  

- Ocenjujemo, da se bo število zaposlenih na tem območju v 
treh letih po izgradnji povečalo za 20 oseb. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Domača mala in srednje velika podjetja in obrtniki za izvajanje 
gospodarske dejavnosti. 

 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 

dokumentaciji): 
 
Na podlagi povpraševanj po lokacijah za gradnjo proizvodnih objektov se je Občina Muta 
odločila, da pristopi k širitvi industrijske cone na Muti. Projekt je naravnan investicijsko in 
predstavlja prenovo in saniranje degradiranega območja namenjenega gospodarskemu 
razvoju. Znotraj ureditvenega območja se bo komunalno uredilo zemljišče, ki bo zagotavljalo 
razvoj delujočih družb in omogočalo novim družbam oz. gospodarskim subjektom vstop v 
območje industrijske cone.  
Komunalna oprema bo zgrajena po modernih standardih z ustreznimi priključnimi mesti, ki 
bodo zagotavljala fleksibilnost pri izbiri in izrabi prostora ter možnost izbire velikosti 
potrebnega prostora glede na potrebe. 
Lokacija industrijske cone je ločena od naselja, nahaja se ob glavni cesti Dravograd – 
Maribor in že zajema delujoče poslovne subjekte.  
Projekt je smotrno izvesti, ker z boljšimi pogoji omogoča lociranje novih podjetij in odpiranje 
novih delovnih mest, to pa bo imelo za posledico zmanjševanje brezposelnosti in večji 
družbeni proizvod regije. Hkrati se z realizacijo projekta zagotavlja enakomernejši razvoj 
regije, ter spodbuja nastajanje novih inovativnih podjetij v Koroški razvojni regiji. Z izvedbo 
operacije bo omogočen hitrejši razvoj in večja konkurenčnost regije. 
 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  

Muta 
k.o. Spodnja Gortina, industrijska 
cona 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Sprejem in potrditev DIIP-a  21.12.2010 
Novelacija DIIP-a  do 20.12.2012 

2. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del, vključno z zunanjim 
urejanjem objektov 564.525,42 

1.5.2013 – 
30.10.2014 

3. Stroški nakupa zemljišč 
58.474,58 

1.1.2013 – 
30.11.2014 

4. Stroški storitev izdelave in revizije projektne 
dokumentacije  

1.1.2013 – 
30.11.2014 

Tehnična dokumentacija (PGD, PZI, PID) 34.200,00  
Geodetski posnetek 15.800,00  

5. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 
12.000,00 

1.5.2013 – 
30.11.2014 

6. Stroški storitev informiranja in obveščanja 
javnosti o operaciji 5.000,00 

1.5.2013 – 
30.12.2014 

SKUPAJ stroški: 690.000,00  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 leto 2014 leto 2015 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 59.375,00  35.625,00 ‐ 95.000,00  13,77 
sredstva EU (ESRR) 300.000,00 180.000,00 - 480.000,00 69,57 
Strošek DDV – občine si 
ga poračunajo v skladu  s 
7. Odstavkom 65. Člena 
Zakona o DDV  

71.875,00 43.125,00 - 115.000,00 16,67 

SKUPAJ po letih 431.250,00 258.750,00 - 690.000,00 100,0% 
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Zap. št. projekta: 2. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA PREVALJE 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA POTREBE VRTCA 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PU 4 - KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE  

PR 10 – UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
Ukrep RRP (št. in naziv): UK 10.2. - PROJEKTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE 
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni program 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na 
vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, 
revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in 
črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih – trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z 
razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične 
infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, 
didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova 
pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v 
ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-
izobraževalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega 
sloga, manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne 
infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

  
Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Zagotovitev  infrastrukture za potrebe predšolske vzgoje in 
izobraževanja v skladu z normativi Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport na področju predšolske vzgoje in 
izobraževanja in razvijati pozitivno naravnanost posameznika do 
okolja v katerem živi. 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Nakup nedokončanega objekta vrtca in dokončanje gradnje. Nakup 
in montaža notranje opreme za vrtec. 
Prispevati k zmanjšanju onesnaženosti okolja in emisij toplogrednih 
plinov ter poučenosti prebivalcev Občine Prevalje, kako je mogoče 
zgraditi objekt z zmanjšanimi vplivi na okolje. 

 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zagotovitev 2.294 m2 neto površin prostorov za potrebe 
predšolske vzgoje.  Zagotovitev notranje opreme za vrtec. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljne skupine uporabnikov lahko razdelimo na: 
- predšolski otroci,  
- starši, 
- pedagoški in  
- tehnični kader. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Vstop v vrtec predstavlja za otroka prelomnico v življenju in velik korak v samostojnost. Pri 
vključevanju v novo okolje otrok potrebuje veliko pomoči in razumevanja ter skupnega 
sodelovanja družine z vrtcem. Po mnenju mnogih strokovnjakov s tega področja so 
prostorski pogoji en izmed najpomembnejših dejavnikov kakovosti vzgojno – varstvenega 
procesa. Že samo zgoraj navedena predpostavka podaja zadostne razloge za upravičenost 
investicije (zagotovitev kapacitet otroškega vrtca).  
 
V okviru projekta želi občina : 

- kupiti nedokončani objekt s kapaciteto za 13 oddelkov vrtca, 
- dokončati gradnjo objekta vrtca, 

                 ter 
- kupiti notranjo opremo za objekt vrtca. 

 
Občina dokazuje smotrnost izvedbe investicije z naslednjimi argumenti: 
 

- zagotovljeni bodo  potrebni prostori vrtca v skladu z normativi Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport  na področju predšolske vzgoje in 
izobraževanja, 

- zadovoljene bodo potrebe občanov, 
- zagotovljeni bodo pogoji za večjo vključenost otrok v organizirano obliko 

predšolske vzgoje in izobraževanja. 
- Zagotovljeni bodo pogoji za kakovostno predšolsko vzgojo. 

 
Občina je izvedla postopek podelitve koncesije po zakonu o javno zasebnem partnerstvu, ob 
tem je izvedla test javno zasebnega partnerstva, kjer je dokazala ekonomsko najugodnejšo 
varianto izgradnje vrtca. Ker  koncesionar ni izpolnil svojih obveznosti iz koncesijske 
pogodbe, bo občina v skladu z določili pogodbe prekinila koncesijsko razmerje in sama 
dokončala objekt vrtca. 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Občina Prevalje Prevalje 
 
 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava potrebne investicijske dokumentacije 0 01.03.-20.04.2011 
2. Potrditev investicijske dokumentacije na OS 0 01.05.-15.05.2011 
3. Potrditev novelirane invest. dokument.  0 03.11.-05.11.2012 
4. Prijava na JP MGRT 0 05.11.-12.11.2012 
5. Prejem sklepa MGRT 0 15.01.-30.01.2013 
6. Postopek nakupa nedokončanega objekta 0 01.10.-30.10.2012 
7. Nakupu nedokončanega objekta 1.484.652,00 20.10.-30.11.2012 
8. JR za izvajalca dokončanja objekta  01.01.-30.03.2013 
9. Dokončanje objekta 1.188.000,00 01.03.-30.06.2013 
10. JR za nakup opreme  01.03.-31.12.2012 
11. Montaža opreme 355.080,00 01.07.-30.08.2013 
12. Zahtevek za sofinanciranj 0 15.06.-15.08.2013 
13. Zaključek financiranja 0 30.09.2013 

SKUPAJ stroški: 3.027.732,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev 
leto 
2010 

leto 2011 leto 2012 leto 2013 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Prevalje  1.237.210,00 692.574,00 1.929.784,00 63,74 
Občina Prevalje DDV  247.442,00 257.180,00 504.622,00 16,66 
    
    
sredstva EU (ESRR)  593.326,00 593.326,00 19,60 
    
    
SKUPAJ po letih  1.484.652,00 1.543.080,00 3.027.732,00 100,0%
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Zap. št. projekta: 3 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA VUZENICA 
Sodelujoči partnerji v projektu:  
 
Naziv projekta: RAZŠIRITEV IN PRENOVA INDUSTRIJSKO OBRTNE CONE 

»VUZENICA« 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR 3) GOSPODARSKO-POSLOVNA OBMOČJA  
Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 3. 2) POSLOVNE CONE OBČIN  
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: � vsestranski razvoj občine; 

� gospodarska rast in nova delovna mesta; 
� spodbujanje, nastajanje in rast podjetij; 
� pospeševanje regionalnega razvoja; 
� povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega; 
� razvoj komunalno logistične infrastrukture; 
� sofinanciranje komunalne opreme za zemljišča,ki bodo izključno 
namenjena gospodarskim dejavnostim (nova delovna mesta), 
� ponudba tako opremljenih zemljišč po sprejemljivi ceni 

Specifični cilji 
projekta: 

� prenovljeno in sanirano komunalno zemljišče na območju 
industrijsko obrtne cone »Vuzenica«; 
� rekonstrukcija in izgradnja cestnega omrežja znotraj območja 
obrtnih con in dovoznih lokalnih cest; 
� rekonstrukcija in izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja; 
� rekonstrukcija in izgradnja komunalne infrastrukture 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Prenovljeno, sanirano in delno novozgrajeno komunalno 
opremljeno zemljišče.  
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Območje za poslovne dejavnosti pridobi prenovljeno komunalno 
infrastrukturo, 15.000 m2 novih površin primernih za investiranje 
v ekonomsko poslovanje oziroma izboljšano delovanje že 
delujočih podjetij na teh območjih. 

Ciljna(-e) skupina(-e): sedanji in bodoči poslovni subjekti v Občini Vuzenica in Koroški 
regiji 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Projekt je v osnovi naravnan investicijsko in predstavlja prenovo in saniranje degradiranega 
območja namenjenega gospodarskemu razvoju. Znotraj zaokroženega ureditvenega 
območja se bo komunalno uredilo zemljišče, ki bo zagotavljalo razvoj delujočih družb in 
omogočala novim družbam oz. gospodarstvu vstop v območje obrtnih con. Lokacija 
industrijsko obrtne cone »Vuzenica« se nahaja na obrobju naselja in že zajema delujoče 
poslovne subjekte (Dravske elektrarne Maribor, Gradbeno podjetje Radlje, Livarna Vuzenica, 
Slovenke železnice, … Ureditev obrtne cone bo izboljšala pogoje delovanja že obstoječih 
poslovnih subjektov in pripravila povsem nove površine za zagon novih. 
Projekt je smotrno izvesti, ker omogoča odpiranje novih delovnih mest (oz. nova podjetja), to 
pa bo imelo za posledico zmanjševanje brezposelnosti in večji družbeni proizvod regije. 
Hkrati se z realizacijo projekta zagotavlja enakomernejši razvoj regije, ter vzpodbuja 
nastajanje novih inovativnih podjetij v Koroški razvojni regiji. Z izvedbo operacije bo 
omogočena večja konkurenčnost regije in njen hitrejši razvoj. 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  VUZENICA  VUZENICA 

 
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Sprejem DIIP  1.9. 12-1.10.12 
2. Investicijska in projektna dokumentacija 50.000 1.1.12-31.12.12 
3. Odkup zemljišč 70.000 30.06.12-01.03.13

4. Izgradnja in prenova cestne in komunalne 
infrastrukture 

420.000 1.3.13-30.5.14 

5. Zemeljska gradbena dela (izkopi, 
zasipi,utrjevanje, oporni zidovi, odvodnjavanje) 

136.000 1.3.13-30.5.14 

6. Izvajanje strokovnega nadzora 20.000 1.3.13-30.5.14 
7. Predaja v uporabo  15.09.2014 
8. Obveščanje 4.000 30.6.12-15.10.14 

SKUPAJ stroški: 700.000  
(Tabelo po potrebi razširite) 
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Finančni načrt (v EUR): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 56.000 37.333 93.333 16% 

partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR)  294.000 196.000 490.000 84% 
SKUPAJ po letih(neto)  350.000 233.333 583.333 100,0% 
DDV po letih  70.000 46.667 116.667  
SKUPAJ po letih(bruto)  420.000 280.000 700.000  
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Zap. št. projekta: 4. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA DRAVOGRAD 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Ravne na Koroškem, MO Slovenj Gradec, 

Občina Radlje ob Dravi, 
 
Naziv projekta: MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (MPIK 1 – Dravograd) 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PU1 KONKURENČNO GOSPODARSTVO REGIJE IN 

NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM 
OKOLJU;  
 
PR1 TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA 
GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ 

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 1.2 TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI 
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 
Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj novih podjetij pod 
konkurenčnimi pogoji; 

- razvoj podjetniške kulture in krepitev podjetništva; 
- vzpostavitev pogojev za razvoj novih dejavnosti in 

programov; 
- nastajanje novih delovnih mest; 
- pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij; 
- podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov; 
- vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za sistematično 

podporo pri kreiranju novih delovnih mest z višjo dodano 
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vrednostjo; 
- zagotoviti  potrebne opremljene prostore za novo nastala 

manjša podjetja in podjetnike, ki v fazi ustanavljanja 
potrebujejo infrastrukturno podporo (poslovni prostor, 
oprema, internet,…); 

- vsestranski razvoj regije. 
Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- zagotovitev prostorov za podjetniški storitveno-proizvodni 
inkubator; 

- nakup objekta in ureditev pripadajoče infrastrukture za 
potrebe razvoja malega gospodarstva; 

- razvoj infrastrukture za povezovanje mreže razvojnih lokacij 
v Koroški razvojni regiji; 

- pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij ali dejavnosti;
- pomoč pri ustvarjanju pogojev za zaposlovanje težje 

zaposljivih skupin prebivalstva;  
- krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na 

področju kovinske obdelave in predelave, integralne izrabe 
lesne biomase, avtomobilske industrije ter sodobnih 
tehnologij in designa; 

- koordinacija obstoječih virov, ki so na razpolago novim 
podjetnikom v regiji; 

- zagotavljanje sistematične podpore kreiranju novih delovnih 
mest v Koroški razvojni regiji; 

- na lokaciji  MPIK 1 -  Dravograd  zagotoviti prostore 
podjetniškega inkubatorja v velikosti cca. 707 m2 neto; 

- na lokaciji MPIK-1 - Dravograd omogočiti 5 podjetnikom 
vstop v podjetniški proizvodno-storitveni del inkubatorja; 

 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja v velikosti neto 
cca. 707 m2 z nakupom proizvodne hale in komunalno 
ureditvijo. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e):  
 potencialni podjetniki – osebe z inovativnimi podjetniškimi 

idejami; 
 podjetniki, vključeni v MPIK; 
 start-up podjetja 
 mikro, mala in srednja podjetja v regiji; 
 

 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
 Vsebinsko področje: 

Operacija se nanaša na vsebinsko področje: 
- ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki; 
 

 Število in nazivi upravičencev: 
Nosilec projekta bo Občina Dravograd, kot partnerji pa bodo sodelovale tudi ostale 
občine z infrastrukturo MPIK (Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem in 
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MO Slovenj Gradec). 
 
 Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 

operacije: 
Sodelujoče občine same vodijo svoj projekt ter prijavo na razpis in izvedbo projekta v skladu 
z razpisnimi pogoji. Občine zagotovijo bremen prosta zemljišča z vso potrebno tehnično 
dokumentacijo, kakor tudi potrebne finančne resurse za delovanje inkubatorja v skladu z 
razpisnimi pogoji.  
Koordinator projekta je Regionalna razvojna agencija za Koroško.  
 
Statistični urad RS je konec leta 2011 objavil podatke, da je recesija v letu 2009 najbolj 
prizadela Koroško regijo, najmanj pa Osrednjeslovensko regijo, saj se je regionalni bruto 
domači proizvod realno zmanjšal za 12,1 %, na nivoju države pa za 8%. Z regionalnim BDP-
jem se ocenjuje kakovost oz. standard življenja v posamezni regiji. Hkrati pa tudi kazalniki 
štirih področij blaginje (gospodarski, človekov, socialni in okoljski razvoj) za Koroško regijo  
kažejo konstantno nazadovanje oz. zaostanek regije za povprečjem Slovenije. Analize 
kažejo, da je tehnološko posodabljanje prepočasno in da se razkorak z drugimi regijami 
povečuje. Stanje gospodarstva se je v regiji v zadnjem letu bistveno poslabšalo, narašča 
število brezposelnih, zaskrbljujoča pa je predvsem brezposelnost mladih (iskalcev prve 
zaposlitve). V regiji se ni bistveno spremenila struktura podjetij.  
 
Z nameravano investicijo bo prišlo do izboljšanja infrastrukturnih oz. prostorskih pogojev za 
mlada (proizvodno naravnana) inovativna podjetja, ki jim v fazi ustanavljanja in začetne rasti 
to pomeni bistveno spodbudo in večje možnosti preživetja. V Občini Dravograd je 
predvidena gradnja MPIK 1 (t.i. proizvodni inkubator) in sicer bo šlo za nakup gradbeno 
nedokončanega objekta neto površine cca. 960 m2 bruto oz. 707 m2 neto, na parcelah v 
skupni velikosti cca. 2257 m2 v poslovni coni Otiški Vrh I. Gradbeno nedokončan objekt bo 
potrebno dokončati z zaključnimi gradbenimi deli in ga funkcionalno prilagoditi ter preurediti 
v skladu z namenom objekta, torej za potrebe inkubirancev. V objektu bo 5 proizvodnih 
enot. Načrtovana je ureditev okolice, njena komunalna in prometna ureditev ter izgradnja 
12. parkirišč, vse skupaj v bruto površini cca. 2257 m2. Objekt bo predstavljal del projekta 
Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška in je vključen v II. fazo (1.del). 
Kupljen objekt bo zgrajen tako, da bo omogočal vstop najmanj petim nosilcem proizvodnih 
dejavnosti in bo tako na območju občine skupaj z ostalimi objekti zagotavljal celovito 
infrastrukturno ponudbo za inkubiranje na območju občin Dravske doline in Koroške regije. 
Investicija je sicer sestavni del mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki je lociran v štirih 
koroških občinah na šestih lokacijah. 
 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja:  

ostalih sodelujočih na projektu ni  
 
 

- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v 
primeru vsebin 1a) 

 
Projekt Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK-1 Dravograd) je intraregijski 
projekt, vanj so vključene 4 občine Koroške razvojne regije (občina Ravne na 
Koroškem, občina Slovenj Gradec, občina Radlje ob Dravi in občina Dravograd). 
Prostorsko bodo tako inkubatorji locirani v štirih večjih koroških občinah, kjer so tudi 
sedeži upravnih enot. Z izvedbo projekta bo v regiji zagotovljeno  odpiranje novih 
delovnih mest, zmanjševanje brezposelnosti, povečevanje konkurenčnosti ter 
enakomernejši in hitrejši razvoj regije.  
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Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Dravograd Otiški vrh 
 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Investicijska dokumentacija (razen DIIP-a) 10.000 01.01.2012-
31.07.2012 

Ureditev okolice, komunalna in prometna oprema ter 
dokončanje gradbeno nedokončanega objekta 

113.000 30.09.2012- 
30.06.2013 

Nakup gradbeno nedokončanega objekta 477.529 30.09.2012-
30.06.2013 

Nakup, dobava in montaža pisarniške ter pohištvene 
opreme 

19.000 01.01.2013-
30.06.2013 

Stroški obveščanja 4.000 30.06.2012-
31.12.2013 

DDV 124.706 01.01.2012- 
31.12.2013 

SKUPAJ stroški: 748.235  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Dravograd  93.529 93.529 12,50 
    
Sredstva EU (ESRR)  530.000 530.000 70,83 
    
Drugo (navedite): strošek 
DDV-občine si ga 
poračunajo v skladu s 7. 
odst. 65. čl. ZDDV-1 

 18.706 106.000 124.706 16,67 

    
SKUPAJ po letih  112.235 636.000 748.235 100,0% 
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Zap. št. projekta: 5. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Dravograd, Občina Ravne na Koroškem, MO 

Slovenj Gradec,  
  
Naziv projekta: MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR RADLJE (MPIK2 – RADLJE)  
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA 

GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ 
  

Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 1.2) TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI 
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
OP Razvoj človeških virov 
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta:  izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji z izgradnjo ustrezne 

podjetniško-podporne infrastrukture; 
 zagotoviti prostorske pogoje za novo nastala manjša podjetja in 

podjetnike, ki v fazi ustanavljanja potrebujejo infrastrukturno 
podporo (poslovni prostor, oprema, internet,…); 

 infrastrukturna podpora za vzpostavitev in zagonu novih podjetij;
 razvoj podjetniške kulture in krepitev podjetništva; 
 vzpostavitev pogojev za razvoj novih dejavnosti in programov 
 nastajanje novih delovnih mest; 
 vsestranski razvoj regije. 

Specifični cilji 
projekta: 

 zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja v velikosti cca. 928 
m2 bruto oz. 742 m2 neto tlorisnih površin;  

 ureditev 5-ih enot podjetniškega proizvodno-storitvenega 
inkubatorja; 
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 omogočiti petim podjetnikom vstop na cca 150 m2 površine na 
podjetnika  v podjetniški proizvodno-storitveni inkubator 

 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
 prostori podjetniškega inkubatorja v velikosti cca. 928 m2 

bruto oz. 742 m2 neto tlorisnih površin;  
 5 enot podjetniškega proizvodno-storitvenega inkubatorja; 
 vstop v proizvodno-storitveni inkubator omogočen 5-im 

podjetnikom 
 skupni prostor za vse podjetnike za namene izobraževanja 

in poslovnih srečanj; 
 

Ciljna(-e) skupina(-e):  start-up podjetja; 
 potencialni podjetniki – osebe z inovativnimi podjetniškimi 

idejami; 
 podjetniki, vključeni v MPIK; 
 mikro, mala in srednja podjetja v regiji; 

  
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
 Vsebinsko področje: 

 
Operacija se nanaša na vsebinsko področje: 

- ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki; 
 

 Število in nazivi upravičencev: 
Nosilec projekta bo Občina Radlje ob Dravi, kot partnerji pa bodo sodelovale tudi ostale 
občine z infrastrukturo MPIK (Občina Dravograd, Občina Ravne na Koroškem in MO 
Slovenj Gradec). 

 
 Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 

operacije: 
Sodelujoče občine same vodijo svoj projekt ter prijavo na razpis in izvedbo projekta v skladu 
z razpisnimi pogoji. Občine zagotovijo bremen prosta zemljišča z vso potrebno tehnično 
dokumentacijo, kakor tudi potrebne finančne resurse za delovanje inkubatorja v skladu z 
razpisnimi pogoji.  
Koordinator projekta je Regionalna razvojna agencija za Koroško.  
 
Statistični urad RS je konec leta 2011 objavil podatke, da je recesija v letu 2009 najbolj 
prizadela Koroško regijo, najmanj pa Osrednjeslovensko regijo, saj se je regionalni bruto 
domači proizvod realno zmanjšal za 12,1 %, na nivoju države pa za 8%. Z regionalnim BDP-
jem se ocenjuje kakovost oz. standard življenja v posamezni regiji. Hkrati pa tudi kazalniki 
štirih področij blaginje (gospodarski, človekov, socialni in okoljski razvoj) za Koroško regijo  
kažejo konstantno nazadovanje oz. zaostanek regije za povprečjem Slovenije. Analize 
kažejo, da je tehnološko posodabljanje prepočasno in da se razkorak z drugimi regijami 
povečuje. Stanje gospodarstva se je v regiji v zadnjem letu bistveno poslabšalo, narašča 
število brezposelnih, zaskrbljujoča pa je predvsem brezposelnost mladih (iskalcev prve 
zaposlitve). V regiji se ni bistveno spremenila struktura podjetij.  



   
 

38

 
Z nameravano investicijo bo prišlo do izboljšanja infrastrukturnih oz. prostorskih pogojev za 
mlada (proizvodno naravnana) inovativna podjetja, ki jim v fazi ustanavljanja in začetne rasti 
to pomeni bistveno spodbudo in večje možnosti preživetja. V Občini Radlje je sicer že 
vzpostavljen MPIK 1 (adaptacija obstoječe poslovne stavbe v velikosti cca. 350 m2), ki pa je 
namenjen za inkubiranje storitvenih dejavnosti. V 2. fazi pa je predvidena gradnja MPIK 2 
(t.i. proizvodni inkubator) in sicer bo šlo za novogradnjo objekta neto površine cca. 750 m2. 
Objekt bo zgrajen tako, da bo omogočal vstop najmanj petim nosilcem proizvodnih 
dejavnosti in bo tako na območju občine skupaj s prvim objektom zagotavljal celovito 
infrastrukturno ponudbo za inkubiranje na območju občin Dravske doline. Investicija je sicer 
sestavni del mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki je lociran v štirih koroških občinah na 
šestih lokacijah. 
 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja:  

ostalih sodelujočih na projektu ni  
 

- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v 
primeru vsebin 1a) 

 
Projekt Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK2 Radlje) je intra-regijski projekt, vanje 
so vključene štiri občine razvojne regije – upravne enote (Občina Radlje ob Dravi, Občina 
Ravne na Koroškem, MOSG in Občina Dravograd) prostorsko bodo tako inkubatorji locirani 
v štirih večjih koroških občinah, kjer so tudi sedeži Upravnih enot. Z izvedbo projekta bo v 
regiji zagotovljeno odpiranje novih delovnih mest, zmanjševanje brezposelnosti, 
povečevanje konkurenčnosti ter enakomernejši in hitrejši razvoj regije. 
 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  OBČINA RADLJE OB DRAVI 

 
OBČINA DRAVOGRAD 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
MO SLOVENJ GRADEC 

DOBRAVA 

 
 

Aktivnosti projekta za UPR 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

      1. Izdelava DIIP-a in Novelacija IP- ja  
apr. 2008-maj. 

2012 
2. Priprava projektne dokumentacije  18.000,00 2012 
3. Izvedba gradbenih (novogradnje, adaptacije, 

rekonstrukcije), obrtniških in instalacijskih del
567.000,00 2013 

4. Zunanje urejanje objektov (vključno s 
parkirišči) 

36.000,00 2013 

5. Nakup, dobava in montaža pisarniške in 
pohištvene opreme 

32.000,00 2013 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 4.900,00 2013 
7. Strokovni nadzor gradnje 12.100,00 2013 

SKUPAJ stroški: 670.000,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Radlje ob Dravi 15.000,00 141.333,33 0,00 156.333,33 23,33 
sredstva EU (ESRR) 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00 60,00 
Drugo (navedite): strošek 
DDV 

3.000,00 108.666,67 0,00 111.666,67 16,67 

SKUPAJ po letih 18.000,00 652.000,00 0,00 670.000,00 100,0% 
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Zap. št. projekta: 6. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM   
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Dravograd, Občina Radlje ob Dravi, Občina 

Slovenj Gradec 
 
  
Naziv projekta: MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (MPIK2-RAVNE) 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA 

GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ 
Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 1.2) TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: - Izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji z izgradnjo 

ustrezne podjetniško podporne infrastrukture;  
- vzpodbujanje nastanka novih inovativnih podjetij in 

podjetnikov; 
- nastajanje novih delovnih mest; 
- spodbujanje podjetniške kulture;  
- razvoj človeških virov; 
- omogočiti zaposlovanje kreativnega kadra; 
- omogočiti podjetnikom prostorske in materialne pogoje za 

razvoj novih programov; 
- identificiranje inovativnih podjetniških idej in podjetnikov, v 

okviru nastajajočih, mladih in uveljavljenih podjetij; 
- vzpostavljanje pogojev za pospeševanje podjetništva in 

podjetniških idej; 
- zagotoviti  potrebne opremljene prostore za novo nastala 
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manjša podjetja in podjetnike, ki v fazi ustanavljanja 
potrebujejo infrastrukturno podporo (poslovni prostor, 
oprema, internet,…); 

- vsestranski razvoj regije.  
Specifični cilji 
projekta: 

- zagotovitev prostorskih pogojev; 
- razvoj infrastrukture za povezovanje mreže razvojnih lokacij 

v Koroški razvojni regiji; 
- pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij ali dejavnosti;
- pomoč pri ustvarjanju pogojev za zaposlovanje težje 

zaposljivih skupin prebivalstva;  
- podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov v 

obstoječih podjetjih; 
- krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na 

področju kovinske obdelave in predelave, integralne izrabe 
lesne biomase, avtomobilske industrije ter sodobnih 
tehnologij in designa; 

- koordinacija obstoječih virov, ki so na razpolago novim 
podjetnikom v regiji; 

- zagotavljanje sistematične podpore kreiranju novih delovnih 
mest v Koroški razvojni regiji; 

- Na lokaciji  MPIK2 -  Ravne  zagotoviti prostore 
podjetniškega inkubatorja v velikosti cca. 1470 m2  bruto  
oz. 1261 m2 neto tlorisnih površin; 

-  Na lokaciji MPIK2-Ravne omogočiti 6 podjetnikom vstop  v 
podjetniški proizvodno-storitveni del inkubatorja. 
 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja  v velikosti  cca.. 
1371,08 m2 bruto oz. 1217,87 m2 neto tlorisnih površin.  
 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Mladi izobraženi kadri  - podjetniki z inovativno podjetniško 
idejo; 
- podjetniki za zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje: Ekonomska infrastruktura 
- število in nazivi upravičencev:  Občina Ravne na Koroškem , Občina Dravograd, 

Občina Radlje ob Dravi, Občina Slovenj Gradec 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 

operacije:  Sodelujoče občine  same vodijo svoj  projekt  ter prijavo na razpis  in 
izvedbo projekta v skladu z razpisnimi pogoji.  Občine  zagotovijo bremen prosta 
zemljišča   z vso potrebno tehnično dokumentacijo , kakor tudi potrebne finančne 
resurse za delovanje inkubatorja v skladu z razpisnimi pogoji.  Koordinator 
projekta je Regionalna razvojna agencija za Koroško.  
 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: ostalih 
sodelujočih na projektu ni  
 

- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v 
primeru vsebin 1a) 
 

- Projekt Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK2 – Ravne) je intraregijski 
projekt, vanj so vključene 4 občine Koroške razvojne regije (občina Ravne na 
Koroškem, občina Slovenj Gradec, občina Radlje ob Dravi in občina Dravograd). 
Prostorsko bodo tako inkubatorji locirani v  štirih večjih koroških občinah, kjer so 
tudi sedeži upravnih enot. Z izvedbo projekta  bo v regiji zagotovljeno  odpiranje 
novih delovnih mest , zmanjševanje brezposelnosti, povečevanje konkurenčnosti 
ter enakomernejši in hitrejši razvoj regije.  

 
 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Ravne na Koroškem Dobja vas 

 
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Potrditev DIIP  0 12.05.2008* 
Nakup zemljišč 100.341,34 2012-2013 
projektna in investicijska dokumentacija 30.000,00 2012-2014 
GOI dela 958.360,00 01-08/2014 
Oprema  40.000,00 07-08/2014 
Nadzor 20.000,00 01-08/2014 
Informiranje in obveščanje javnosti  16.800,00 2014 
   
   
   

SKUPAJ stroški: 1.165.501,34  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
sklep OS št. 316 
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

66.666,67 40.429,67 178.878,34 285.974,68 24,54 

partner 1    
partner 2    
…    
sredstva EU (ESRR)  16.578,34 685.421,66 702.000,00 60,23 
DDV _________ 3.333,33 1.333,33 172.860,00 177.526,66 15,23 
zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

   

SKUPAJ po letih 70.000,00 58.341,34 1.037.160,00 1.165.501,34 100,0% 
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Zap. št. projekta: 7. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: KOPALNO JEZERO 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (glej prioritete iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv prioritete): 

(PR 12) PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 
  

Ukrep RRP (št. in naziv): (glej ukrepe iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv ukrepa) 
 (UK 12.5) TURIZEM NA PODEŽELJU 

 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a.) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b.) OP Razvoj človeških virov 
c.) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih: izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in 
turistično-razvojnih projektov lokalni – regionalnega pomena 

 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: -Povečati prepoznavnost statistične regije Koroška in Radelj ob 

Dravi z okolico, kot zanimive turistične destinacije s pestrimi 
doživetji in atraktivno ponudbo, 
- Zgraditi kopalno jezero, kot del turistične infrastrukture z namenom 
razvoja turizma, 
- Povezovanje obstoječih potencialov turistične ponudbe v 
zaokroženo celoto, 
- Večja prepoznavnost občine, 
- Razvoj turizma na območju občine in regije, 
- Povečanje kvalitete življenja, 
- Večja turistična privlačnost območja 

Specifični cilji 
projekta: 

- Izgradnja kopalnega jezera za razširitev turistične ponudbe, 
- Izgradnja kopalnega jezera za povečanje števila turistov, 
- Ureditev okolja jezera z čolnarno, lesenimi kamp hiškami in tradicionalnimi 

čolni 
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Pričakovani merljivi 
rezultati projekta:* 

Ureditev kopalnega jezera v obsegu 3.300 m2, tradicionalni 
čolni, čolnarna in lesene kamp hiške 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Dnevni gostje in izletniki (izletniški turizem), 
- Individualni gosti, 
- Tuji gostje, 
- Mladi, družine in otroci, 
- Športniki, 
- Upokojenci in interesne skupine za adrenalinske 

počitnice, 
- Poslovni turisti, 
- Splošni turisti, 
- Prebivalci sosednjih občin in regije, 
- Občani, 
- Naključni obiskovalci. 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 

dokumentaciji): 
 
Cilj investicije je izgraditi in urediti turistično infrastrukturo na območju Radelj ob Dravi oz. 
dopolniti obstoječo infrastrukturo na območju Reša. Projekt je naravnan na odpravljanje 
pomanjkljivosti turistične ponudbe v regiji. Učinki investicije bodo vidni s strani razširitve 
popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v občini in regiji ter povečanem številu 
prihodov turistov in drugih obiskovalcev. 
V Dravski dolini se je zgodil projekt »Drava kot priložnost«, s katerim se je rešila med drugim 
plovnost po reki Dravi. Kopanje v Dravi pa bomo rešili s tem projektom. S projektom bomo 
zapolnili tudi vrzel polnitve namestitvenih kapacitet, ki v letnem času niso zasedene, ker 
takrat se zimski turizem ne izvršuje. S tem bomo ponudili možnost koriščenja nočitvenih 
kapacitet skozi celo leto v zaokroženi letno – zimski ponudbi za turista. Projekt pa bo imel 
zaradi tega tudi širši pomen za Dravsko dolino, kajti vplival bo na polnitev namestitvenih 
kapacitet tudi izven Občine Radlje ob Dravi, torej za celotno Koroško regijo. Takšno BIO 
kopališče, ki je drugačno od klasičnih kopališč bo namreč urejene samo v Občini Radlje ob 
Dravi. Projekt pa se bo navezoval tudi na druge projekte v prostoru Pohorja. Natura 2000 se 
razprostira tik ob kopalnem jezeru. Kopalno jezero pa s tem naravnim kopanjem izpolnjuje 
cilje in rezultate naravovarstvenega vidika, ki je predviden za Naturo 2000.  
Smotrnost izvedbe: Na območju že obstaja turistična infrastruktura, ki pa z vidika 
masovnega naravnega turizma ostaja okrnjena zaradi omejitev sedanjih možnosti ponudbe v 
občini. S tem projektom želimo doseči kakovostno in zaokroženo turistično ponudbo na 
omenjenem območju, ki bo zadovoljila potrebe turistov v našem okolju in tako postala 
mikavna turistična destinacija regije.  
Upravičenec je Občina Radlje ob Dravi. Aktivnosti bodo potekala v skladu z namenom 
dosege zastavljenega cilja, kar pomeni prijavo investicije na 2 JP OP RR, izbira izvajalcev v 
skladu z pravili javnega naročanja in Zakonom o gradnji objektov, kakor tudi poročanje in 
informiranje javnosti in sodelovanje s SVLR.  
 
  

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Občina Radlje ob Dravi ZGORNJA VIŽINGA 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Sprejem DIIP-a   Oktober 2012 
2. GIO DELA (Pripravljalna, izvedbena zaključna dela) 1.068.025,56 EUR 2013 
3. OPREMA 131.622,51 EUR 2013 
4.STROŠKI STORITEV INFORMIRANJA IN 
OBVEŠČANJA JAVNOSTI 5.191,80 EUR 

2013 

5. NADZOR 17.204,59 EUR 2013 
6.    
7.   
8.   
9.   

SKUPAJ stroški: 1.222.044,46 €  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Radlje ob Dravi 0,00 558.370,38 0,00 558.370,38 45,69 
sredstva EU (ESRR) 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 37,64 
Drugo (navedite): strošek 
DDV  

0,00 203.674,08 0,00 203.674,08 16,67 

SKUPAJ po letih 0,00 1.222.044,46 0,00 1.222.044,46 100,0% 
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Zap. št. projekta: 8. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Prevalje in Občina Mežica 
 
Naziv projekta: URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR 9) INFRASTRUKTURA 
Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 9.5) OSKRBA S PITNO VODO  
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a.) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b.) OP Razvoj človeških virov 
c.) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje splošne cilje: 

- razvoj komunalne  infrastrukture, 
- zmanjševanje masnih izgub pitne vode in s tem dolgoročno 

zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in posledično 
varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline

- zagotovitev kvalitetne pitne vode, 
- vzpostavitev učinkovitih sistemov upravljanja z vodovodnimi 

sistemi, 
- vzpostavitev učinkovitega nadzora nad varno oskrbo s pitno 

vodo. 
 

Specifični cilji 
projekta: 

Občina Ravne na Koroškem 
- zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v vseh letnih obdobjih 
- izgradnja dveh vodohranov 
- znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem 

vodovodnem omrežju 
Občina Prevalje  

- zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v višje ležečih območjih 
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tudi v sušnih obdobjih 
- izvedba vodooskrbe območja Črnec-vodovod Črnec in 

območja Stražišče – vodovod Stražišče 
- znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem 

vodovodnem omrežju 
- izgradnja  dveh vodohranov  
- izgradnja enega črpališča 

Občina Mežica 
- zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v vseh letnih obdobjih 
- izgradnja vodohrana  
- znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem 

vodovodnem omrežju 
 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Občina Ravne na Koroškem 

- izgradnja dveh vodohranov (Dobja vas V=500 m³ in 
Kotlje V=150 m³) 

Občina Prevalje (vodooskrba območja Črnec in Stražišče) 

- izgradnja 600 m primarnega vodovoda 
- izgradnja 830 m + 1.634 m  sekundarnega vodovodnega 

omrežja 
- izgradnja dveh vodohranov (Črnec V=50 m³ in Stražišče 

V=100 m³ 
- izgradnja črpališča 
- ureditev in obnova zajetja 

Občina Mežica 

- izgradnja vodohrana 100 m³ 
- izvedba povezovalnega vodovoda (DN 160) 170 m 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): Občani občin Ravne na Koroškem, Prevalj in Mežice ter ostali 

uporabniki sistema javnega vodovoda v Mežiški dolini. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Vsebinsko področje: 
Operacija se nanaša na Okoljsko infrastrukturo 
 
Število in nazivi upravičencev:  
Na projektu sodelujejo trije (3) upravičenci. Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in 
Občina Mežica 
 
Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 
operacije: 
Nosilni partner je Občina Ravne na Koroškem, ki bo izvedla naslednje aktivnosti: 

- sprejem dokumentov na občinskem svetu 
- nakup zemljišč 
- pridobitev gradbenih dovoljenj 
- prijava projekta-operacije na javni poziv 
- izvedba javnega naročila gradenj, strokovnega nadzora in ostale 

dokumentacije (VN) 
- vodenje izvedbe projekta, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje, priprava 

poročil 
Ostala partnerja Občina Prevalje in Občina Mežica bosta izvedla naslednje aktivnosti: 

- sprejem dokumentov na občinskem svetu 
- nakup potrebnih zemljišč 
- pridobitev gradbenega dovoljenja za svoj sklop 
- sodelovanje pri izvedbi operacije  
- zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje projekta (njihov delež ) 

 
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: 
Na operaciji ne sodelujejo drugi subjekti. 
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Kratek opis nameravane operacije: 

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje 
oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, 
Prevalje in Mežica. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo izredna sušna obdobja, ko 
primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza 
zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove 
dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno 
okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni 
oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu.  

Slaba uravnoteženost celotnega vodovodnega sistema zelo poslabšuje stanje na področju 
dobave pitne vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je 
Mežica glede tega varnejša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega 
vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu pa primanjkuje zbiralnikov. 

Strateški cilj občin je uravnotežiti oskrbovalni sistem na način zmanjševanja vodnih izgub, 
da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati 
dodatne vodne vire. V ta namen se je inicializiral projekt Uravnoteženje vodovodnega 
sistema v Mežiški dolini 

Temeljni razlogi za predmetno izvedbo operacije so: 
- uravnotežiti vodovodni sistem; 
- zagotoviti vodo oskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih; 
- omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem ; 

- zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala 
virov za nove priklope na javno omrežje.  

V okviru operacije se bodo izvedli ukrepi, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode 
glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri 
uporabnikih na drugi. Vsled tega bomo vgraditi elemente, ki bodo akumulirali sicer 
izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Na 
območju Občine Ravne na Koroškem bomo izvedli dva vodohrana: Dobja vas 500m³  in 
Kotlje 150 m³. V Občini Prevalje bomo izvedli kompletno vodooskrbo območja Črnec z 
izgradnjo 600 m primarnega vodovoda, 830 m sekundarnega vodovoda, črpališča in 
vodohrana 50 m³ ter območja Stražišče z izgradnjo 1634 m sekundarnega vodovoda in 
vodohrana 100 m³. V Občini Mežici pa bomo izvedli vodohran 100 m³ in 170 m 
povezovalnega vodovoda PE 100, DN 160. Vsa novozgrajena infrastruktura se poveže 
na obstoječi dolinski vodovodni sistem. 
 

 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Ravne na Koroškem 

Prevalje 
Mežica 

Podgora, Dobja vas 
Prevalje, Breznica, Stražišče, Farna vas 
Mežica, Podkraj pri Mežici 
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Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

Sprejetje DIIP-a / 23. 11. 2011 

Izdelava dokumentacije (IP, VN, PID ) 45.360,00 nov. 2011 - sep. 2013 

Nakup zemljišč 56.157,00 jan. 2012 - maj. 2013 

Strokovni nadzor 21.000,00 feb. 2013 - sep. 2013 

Gradnja in oprema 1.284.043,00 feb. 2013 - sep. 2013 

Obveščanje javnosti 3.100,00 okt. 2012 - sep. 2013 

SKUPAJ stroški: 1.409.660,00  
 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Ravne na Koroškem 1.947,55 17.458,33 135.578,54 154.984,43 10,99%
Občina Prevalje 1.215,13 30.969,50 59.960,40 92.145,03 6,54%
Občina Mežica 6.377,32 3.079,17 59.255,23 68.711,71 4,87%
sredstva EU (ESRR) 0 0 869.825,00 869.825,00 61,70%

-  Občina Ravne na Koroškem 0 0 470.562,29 470.562,29  
-  Občina Prevalje 0 0 293.598,77 293.598,77  
-  Občina Mežica 0 0 105.663,94 105.663,94  

Drugo (navedite:): strošek  DDV- 
občine si ga poračunajo v skladu z 7. 
odstavkom  65. člena Zakona o DDV 

0 4.970,00 219.023,83 223.993,83 15,89%

zasebna sredstva (navedite):  0 0 0 0   
SKUPAJ po letih 9.540,00 56.477,00 1.343.643,00 1.409.660,00 100,00%
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Zap. št. projekta: 9. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: KOLESARSKA POT TURISTIČNO REKREATIVNEGA ZNAČAJA

ŠMIKLAVŽ - PODGORJE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PR5 – NALOŽBE IN RAZVOJ TURISTIČNIH 

POTENCIALOV KOROŠKE 
Ukrep RRP (št. in naziv): UK 5/1.2 NALOŽBE V REKREACIJSKO 

INFRASTRUKTURO (SMUČARSKI CENTRI, ŠPORTNE 
POVRŠINE, TEMATSKE POTI, PEŠPOTI, KOLESARSKE 
STEZE IN DRUGE REKREATIVNE OBJEKTE ZA TURIZEM)

 
Navezava projekta na ustrezni OP
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na 
vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, 
revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in 
črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih – IZVEDBA OPERACIJ V OKVIRU OBMOČIJ Natura 200, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z 
razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in 
turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del 
turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na 
prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, 
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zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja 
v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-
izobraževalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega 
sloga, manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne 
infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

 
Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Urejena turistična infrastruktura: 
- Izboljšani pogoji za turistični razvoj občine in izboljšanje 

javne turistične infrastrukture lokalno – regionalnega 
pomena. 

- Vpliv operacije na razvoj območij Natura 2000. 
- Vzpostavitev osnovne turistične infrastrukture, ki bo 

omogočala in prispevala k razvoju turizma in promociji regije 
- učinkovit razvoj v prepoznavno turistično "destinacijo 
Koroške" oziroma vključevanje v del širših destinacij (npr. 
Pohorje…) 

- Povečati navezavo prenove kulturne in naravne dediščine v 
turistične namene. 

- Vzpostaviti pogoje za več delovnih mest lokalnega 
prebivalstva. 

- Spodbuja k naložbam v turizem (tako zasebnih kot javnih 
sredstev) tudi s pomočjo javno-zasebnih partnerstev; 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- Zgraditi kolesarsko pot kot del turistične infrastrukture 
povezane z  razvojem turizma v območjih s posebnimi 
varstvenimi režimi in v turističnih območjih Mestne občine 
Slovenj Gradec. 
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Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta: 

- Zgrajena kolesarske pot na območju Šmiklavž, 
Podgorje. 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Kolesarji, 
- Rekreativci (družine z otroki…), 
- Ljubitelji narave, 
- Domačini… 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
V Koroški regiji je omrežje kolesarskih poti, kot del turistične infrastrukture zelo slabo razvita,
še posebej je to zaznati na območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
(bodoče Terme Slovenj Gradec). Na osnovi analize se je Mestna občina Slovenj Gradec
odločila, da se pristopi k izgradnji kolesarske poti na relaciji Šmiklavž, Podgorje z navezavo
kolesarske poti s Slovenj Gradcem in navezavo z že zgrajenimi in označenimi kolesarskimi
potmi. Rezultati operacije bodo vidni predvsem v razširjeni in pestrejši ponudbi, dvigu
kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah z možnostjo oblikovanja integralnih
turističnih, kulturnih in drugih produktov ter razvoj storitev na različnih področjih turizma in s 
turizmom povezanih dejavnostih, kar bo vodilo k povečanemu številu prihodov turistov in
drugih obiskovalcev.  
 
Opis smotrnosti: Zgradila in uredila se bo javna infrastruktura v okviru območja s posebnimi
varstvenimi režimi in v turističnih območjih z namenom oblikovanja in razvoja izdelkov ter
storitev ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z izvedbo se bo povečala varnost v
prometu, zmanjšalo konfliktnih, nevarnih točk med udeleženci v prometu, spodbudilo
kolesarjenja, saj se kolesarske poti navezujejo na daljinske kolesarske poti, s tem pa se
poveča atraktivnost in obiskanost turističnih ponudnikov ob prometnih poteh. 
  

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  MESTNA OBČINA SLOVENJ 

GRADEC 
Podgorje, Vodriž, Šmartno 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni 

neto stroški 
(v EUR) 

DDV (je 
strošek 

operacije) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do)

1. DIIP, IP (Investicijska 
dokumentacija) 

0,00 € 0,00 € 0,00 €
20.2.2011 – 
20.12.2012  

2. Stroški izvedbe 
gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del, 
vključno z zunanjim 
urejanjem objektov 
(kolesarska pot) 

754.219,50 € 150.843,90 € 905.063,41 €
1.5.2013 – 
30.12.2013 

3. Stroški storitev izdelave 
in revizije projektne 
dokumentacije 

16.666,50 € 3.333,30 € 19.999,80 €
1.3.2012 – 
30.4.2013 

4. Stroški storitev 
strokovnega nadzora 
gradnje (GOI) 

9.804,85 € 1.960,97 € 11.765,82 €
1.5.2013 - 
30.12.2013 

5. Stroški storitev 
informiranja in 
obveščanja javnosti o 
operaciji 

1.666,50 € 333,30 € 1.999,80 €
1.5.2013 – 
30.12.2013 

SKUPAJ stroški: 782.357,36 € 156.471,47 € 938.828,83 € 
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Finančni načrt: 
 

SKUPAJ 
Viri sredstev leto 2012 leto 2013 

po virih 
% 

UPRAVIČENI STROŠKI   782.357,36 € 782.357,36 € 100,00% 

Mestna občina Slovenj Gradec  117.357,36 € 117.357,36 € 15,00%

sredstva EU (ESRR)  665.000,00 € 665.000,00 € 85,00%

NEUPRAVIČENI STROŠKI   156.471,47 € 156.471,47 € 100,00% 

Mestna občina Slovenj Gradec  156.471,47 € 156.471,47 € 100,00%

SKUPAJ   938.828,83 € 938.828,83 € 100,00% 

Mestna občina Slovenj Gradec  273.828,83 € 273.828,83 € 29,17%

sredstva EU (ESRR)  665.000,00 € 665.000,00 € 70,83%
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Zap. št. projekta: 10 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: ADAPTACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA ČRNA NA KOROŠKEM 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PU 4 – KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE 

PR 10 – UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
 

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 10.2  - Projekti učinkovite rabe energije 
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
h) OP Razvoj človeških virov 
i) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Zagotovitev kvalitetne infrastrukture za potrebe predšolske vzgoje in 

izobraževanja v skladu z zakonsko določenimi normativi, povečanje 
energetske učinkovitosti in razvijanje pozitivne naravnanosti 
posameznika do okolja v katerem živi. 

Specifični cilji 
projekta: 

- Adaptacija starega in dotrajanega  vrtca Črna na Koroškem, 
- Zagotovitev boljših in sodobnim potrebam prilagojenih 

pogojev za delo in bivanje v vrtcu 
- Zagotoviti varnost, učinkovitost in ekonomičnost poslovanja 

vrtca 
- Ustvariti prihranek pri porabi energije 

 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- prenovljeni prostori obstoječega vrtca 
- odprava pomanjkljivosti ugotovljenih s strani 

inšpekcijskih služb 
- nova oprema za igralnice in spremljajoče prostore 
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- vgrajena nova okna in vrata 
- izvedba izolacije na zunanjem ovoju – energetska 

sanacija ovoja  
- prenovljene instalacije 
- zgrajeni nadstreški 
- urejene zunanje igralne površine z nameščenimi novimi 

igrali 
Ciljna(-e) skupina(-e): - predšolski otroci 

- starši 
- pedagoški kader vrtca 
- tehnični kader vrtca 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 

dokumentaciji): 
1. Vsebinsko področje 

Projekt se uvršča v vsebinsko področje 3b Socialna infrastruktura. Vsebina projekta je 
adaptacija obstoječega starega in dotrajanega vrtca – zagotovitev kvalitetne, varne,  
sodobne in energetsko učinkovite infrastrukture za izvajanje vzgojno-varstvene in 
izobraževalne dejavnosti predšolskih otrok. 
 

2. Upravičenec 
Upravičenec oz. izvajalec projekta je Občina Črna na Koroškem. 
 

3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev 
V okviru adaptacije vrtca Črna na Koroškem bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

- adaptacija notranjih prostorov vrtca – igralnic, garderobe, kuhinje, umivalnice, 
sanitarij  

- nakup nove opreme za igralnice in spremljajoče prostore 
- adaptacija zunanjosti vrtca – vgradnja novih, energetsko učinkovitejših  oken in vrat 
- namestitev izolacije in novega zunanjega ovoja stavbe 
- izgradnja nadstreškov 
- prenova instalacij 
- ureditev zunanjih igralnih površin vrtca 
- nakup novih zunanjih  igral 
- prispevek k učinkovitejši rabi energije – zmanjšanje stroškov rabe energije v objektu. 

 
4. Število sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 

predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
 

- V projektu ne bodo sodelovali subjekti, ki niso upravičeni do sofinanciranja. 
 
 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Črna na Koroškem Lampreče 
 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija (IP, 
PZI, razen DIIP) 

35.000 19.12.2012 

2. Izvedba gradbeno-obrtniških del in 601.000 30.4.2013- 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

instalacijskih del – investicijsko vzdrževalna 
dela 

30.8.2014 

3. Nakup opreme 70.000 30.3.2014 – 
30.8.2014 

4. Nadzor 14.000 30.4.2013 - 
30.9.2014 

SKUPAJ stroški: 720.000  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA ČRNA NA KOR.  127.400 184.600 312.000 43,3 
    
sredstva EU (ESRR)  117.600 170.400 288.000 40,0 
Drugo: strošek DDV, ki ga 
pokrije Občina Črna na 
Koroškem  _________ 

 49.000 71.000 120.000 16,7 

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

   

SKUPAJ po letih  294.000 426.000 720.000 100,0 
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Zap. št. projekta: 11. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): RRA KOROŠKA – Regionalna razvojna agencija za 

Koroško 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina 

Ribnica na Pohorju, Občina Mislinja 
 
Naziv projekta: UREDITEV REKREACIJSKIH IN TURISTIČNIH POTI NA ZAHODNEM 

POHORJU V OBMOČJIH NATURA 2000 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PU4) KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE 
Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 11.1) VAROVANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta:  trajnostni turizem na zavarovanih območjih; 
Specifični cilji 
projekta: 

 priprava novih turističnih produktov in programov, s 
poudarkom na 

kvaliteti okolja (naravne in kulturne dediščine) in regionalni 
specifičnosti in edinstvenosti; 
 oblikovanje modela mrežnega povezovanja, določitev nalog 

skupnega povezovanja in konkreten akcijski načrt delovanja 
ter financiranja nalog. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Učinki 
Število novih turističnih produktov in/ali storitev (1) 
Število km novozgrajenih kolesarskih stez (15) 
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Rezultati 
Število operacij v območju Natura 2000 (1) 
Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene 
operacije (2) 

Ciljna(-e) skupina(-e): turisti, lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti, nosilce 
turističnega gospodarstva 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
 
Nosilni parter projekta bo RRA Koroška – regionalna razvojna agencija za Koroško, partnerji 
v projektu pa občine, na območju katerih bodo izvajane aktivnosti in sicer: Občina Dravograd, 
Občin Slovenj Gradec, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Mislinja. Operacija temelji na 
izhodiščih dokumenta Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju v 
območjih Natura 2000, ki ga je februarja 2012 pripravila RRA Koroška d.o.o. 
 
Ohranjenost in pestrost narave ter okolja v Sloveniji je eden največjih kapitalov in potencialov 
razvoja. Spoštujemo, varujemo, razvijamo in cenimo praviloma le tisto, s čimer smo 
poistoveteni in dojemamo kot del lastne identitete. če želimo omogočiti razvoj dejavnosti, ki 
temeljijo na izjemnosti narave, moramo najprej razvijati aktivnosti in dejavnosti, ki bodo krepili 
zavest ljudi, ki bivamo in delamo v tem okolju, da je to okolje nekaj posebnega in izjemnega 
ter ga je treba zaradi tega ceniti in spoštovati. 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo koncept razvoja rekreacijskih in turističnih poti na 
zahodnem Pohorju na območjih Natura 2000, pri implementaciji katerih želimo krepiti 
zavedanje o edinstvenosti narave in okolja, v katerih potekajo. Namen projekta je izgradnja in 
urejanje javne turistične infrastrukture in oblikovanje turistično-razvojnega produkta 
regionalnega pomena. Operacija je konceptualno in vsebinsko vpeta v sklop širših 
prizadevanj, aktivnosti in vizije Pohorje 2030, ki je nastala v okviru projekta NATREG, 
katerega namen je bil pokazati in promovirati potenciale varovanih območij, izboljšati njihovo 
prepoznavnost in rabo kot dobro priložnost za trajnostni razvoj in povečati prepoznavnost 
ohranjene narave in okolja kot vrednote.  
 
Na območju zahodnega Pohorja bomo na območjih Nature 2000 oblikovali turistični produkt, 
ki bo temeljil na doživljanju izjemnosti narave širšega območja Pohorja, s čimer bomo 
pripomogli h krepitivi zavesti o izjemnosti narave in okolja v Sloveniji ter promociji Slovenije 
kot trajnostno naravnane turistične destinacije, kar je sozvočju s ciljem Deklaracije o 
partnerstvu za trajnostni razvoj slovenskega turizma, ki so ga konec leta 2011 podpisali vsi 
pomembnejši akterji na področju razvoja turizma v Sloveniji. Turistični produkt smo zastavili v 
obliki treh vsebinskih podprojektov in sklopom skupnih aktivnosti (organizacijski model 
vzdrževanja, promocija, …). 
 
Izvedbo aktivnosti želimo izvesti v širšem družbenem dialogi s strokovnimi institucijami, 
lokalnim prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi in nosilci turističnih dejavnosti. Infrastrukturni 
objekti (pojasnjevalne in usmerjevalne table, leseni premostitveni objekti turno kolesarske 
poti …) bodo zasnovani v največji možni meri trajnostno in umeščeni v prostor s čim manjšim 
posegom v naravo. Aktivnosti se smiselno vključujejo v vizijo Pohorje 2030 in prizadevanja 
za razvoj Regijskega parka Pohorje. 
 
Podprojekti 

1. Ureditev krožne kolesarske poti za turno kolesarjenje med Kopami in Ribnico na 
Pohorju (pilotna umestitev turno kolesarske poti v prostor med Kopami in Ribnico na 
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Pohorju, umestitev lesenih objektov kolesarske poti v prostor, interpretacijska 
infrastruktura …) 

 
Bistvo gorskega kolesarjenja je doživljanje narave in posebnosti posameznih okolij v 
njihovi prvinski obliki. Verjamemo, da bo sistematično razvijanje gorskega 
kolesarjenja na regionalnem in nacionalnem nivoju pripomoglo h krepitvi zavesti o 
izjemnosti narave in kvaliteti okolja v Sloveniji ter promociji Slovenije kot trajnostno 
naravnane turistične destinacije.  
Pripravljen je delovni dokument Razvoj kolesarske turistične destinacije „Kolesarski 
park Pohorje – Peca – Kozjak“, kjer je postavita vizija:“Razvijati in vzdrževati regijo 
med Pohorjem, Peco in Kozjakom kot prvovrstno gorsko kolesarsko destinacijo s 
podporo turizmu in podeželskemu podjetništvu in zagotavljati zdravje, blagostanje in 
užitek na osnovi potencialov naravnega okolja.“  Avtorja ugotavljata, da manjka 
sistematični in usklajeni razvoj aktivnosti, kot je to potrebno pri oblikovanju, 
pozicioniranju in promoviranju kolesarske destinacije kot turističnega produkta. 
Potrebno je jasna definicija kaj je turistični produkt in kdo je ciljna skupina. 
Po izkušnja iz turistično razvitih tujih alpskih okolij, so ena najpomembnejših ciljnih 
skupin turni kolesarji, ki uporabljajo gorsko XC ali all mountain kolo. Za produkt turno 
kolesarjenje je potrebna dobro urejena in vzdrževana trasa poti, ki pa lahko na 
največji možni meri poteka po gozdnih poteh (t.i. single trails, od širine 40 cm), vlakah 
in cestah, z nekaj vmesnimi leseni infrastrukturnimi objekti. Pilotna umestitev turno 
kolesarke poti na Pohorju med Kopami in Ribnico na Pohorju bo referenčni projekt, 
saj česa podobnega v Sloveniji še ni, hkrati pa bo že sedaj del širšega koncepta 
ustanavljanja Kolesarskega parka Pohorje – Peca – Kozjak. 

 
2. Ureditev in ločitev sprehajalne poti in poti za tek na smučeh med Kopami in Ribniško 

kočo (ureditev pohodnih in tekaških poti, interpretacijska infrastruktura) 
Ovršje Pohorja med Kopami in Ribniško kočo je priljubljena pohodniška destinacija, 
saj tudi tistim z manj kondicije omogoča varno in doživljajsko polno hojo med 
pohorskimi gozdovi in planjami. Pozimi, tudi ob malo količini snega, razgiban relief 
nudi dobre pogoje za tek na smučeh. Najpogosteje se proge za tek na smučeh 
pripravijo tako, da jih stepta teptalni stroj, smučine za klasični tek pa se ne pripravi. 
Dodatno težavo predstavlja tudi to, da so proge za tek na smučeh hkrati tudi 
pohodniške poti, saj na isti trasi poteka Slovenska planinska pot. Zaradi priljubljenosti 
trase med Kopami in Ribniško kočo, so poti za tek na smučeh najpogosteje 
neurejene. 
 
Pristopilo se bo k celoviti ureditvi ločitvi pohodniških poti in poti za tek na smučeh v 
zimskem času, hkrati pa obe poti smiselno urediti z interpretacijsko infrastrukturo 
(izobraževalne in osveščevalne table) v smislu učne poti. 

 
3. Kolesarska pot Drava – Huda luknja (interpretacijska infrastruktura ob obstoječi 

kolesarski poti po Mislinjski dolini, izvedba komunikacijskih delavnic in izdelava 
upravljavskih smernic za območje Dravograjskega jezera) 
Občine Dravograd, Slovenj Gradec so v preteklih letih izgradile 22 km dolgo 
kolesarsko pot po Mislinjski dolini, ki poteka od Mislinje do Otiškega vrha. Kolesarska 
pot je bila izredno dobro sprejeta med lokalnim prebivalstvom, saj nudi dobre pogoje 
za rekreacijo. Občina Mislinja bo še to leto uredila odsek do Doliča, Občina 
Dravograd pa v bližnji prihodnosti od Otiškega vrha do Dravograda, ter po izgradnji 
kolektorja čistilne naprave tudi do Črneč. Občina Velenje je med prioritetne 
kolesarske projekte za izvedbo uvrstila ureditev kolesarske poti od mesta Velenje 
skozi Hudo luknjo do meje z občino Mislinja. Takšna kolesarska pot bo med seboj 
povezovala dve regiji, navezana bo na mednarodno kolesarsko povezavo Dravska 
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kolesarska pot, ki je v Avstriji že zelo dobro pozicioniran in razvit turistični produkt. 
Tovrstna kolesarska pot pa bo med seboj povezovala tudi dve območji pomebni z 
vidika varovanja narave in sicer Dravograjsko jezero in Hudo luknjo, poteka pa tudi ob 
obronkih Pohorja, tudi edinstvenega z vidika varovanja narave in krajine. 
Obstoječo kolesarsko pot se bo uredilo z interpretacijsko infrastrukturo, ki omogočala 
spoznavanje pomena edinstvenosti bližnjega naravnega okolja in pomembnosti 
ohranjanja tega. Za območje Dravograjskega jezera bodo izvedene komunikacijskih 
delavnice,ki bodo vključevala vse deležnike, ki so z svojimi aktivnostmi prisotni na 
območju Dravograjskega jezera (ribiči, lovci, sprehajalci, strokovne institucije – npr. 
Zavod RS za varstvo narave Dravske elektrarne, lokalna skupnost …). Produkt 
delavnic bo dokument upravljavske smernice za območje Dravograjskega jezera. 

 
Posamezne aktivnosti bodo skupne za vse tri podprojekte, npr.: organizacijski model 
vzdrževanja, promocija ... Predvsem pomemben bo organizacijski model vzdrževanja poti, ki 
bo določil optimalno možnost financiranja in izvajanja vzdrževanja rekreacijskih in turističnih 
poti.  
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, 

Ribnica na Pohorju (vse občine so na 
območju Pohorja) 

 

 
Aktivnosti projekta in vrednosti (v EUR, bruto)  

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 

vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Sprejem projektne naloge 0 April 2012 
2. Investicijski del (velike lesene table, male usmerjevalne 

table, zemeljska dela, leseni deli turno kolesarske poti) – 
RRA Koroška, Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, 
Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju 

54.892,80 junij 2013 do 
september 2013 

3. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje turno kolesarske 
poti – RRA Koroška, Občina Slovenj Gradec, Občina 
Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju 

16.700,00 januar 2013 do 
april 2013 

4. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje pohodne in 
smučarsko tekaške poti – RRA Koroška, Občina Slovenj 
Gradec, Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju 

4.560,00 maj 2013 do julij 
2013 

5. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje učne poti 
Dravograjsko jezero – RRA Koroška, Občina Dravograd 

8.200,00 marec 2013 do 
junij 2013 

6. Skupne neinvesticijske aktivnosti (organizacijski model 
vzdrževanja poti, izdelava katastra infrastrukture, izdelava 
promo gradiva, organizacija promo dogodkov, 
izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov …) – RRA 
Koroška, Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, 
Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju 

91.317,20 januar 2013 do 
december 2013 

7. Vodenje operacije 6.000,00 januar 2013 do 
december 2013 

SKUPAJ stroški: 175.670,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Dravograd  8.760,76 8.760,76 5,00 
Občina Slovenj Gradec  12.303,08 12.303,08 7,00 
Občina Mislinja  12.303,08 12.303,08 7,00 
Občina Ribnica na 
Pohorju 

 12.303,08 12.303,08 7,00 

sredstva EU (ESRR)  130.000,00 130.000,00 74,00 
zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

   

SKUPAJ po letih  175.670,00 175.670,00 100,00 
 
 
Finančni načrt (upravičeni in neupravičeni stroški, v EUR): 

SKUPAJ 
Viri sredstev 

leto 
2012 leto 2013 leto 2014 po virih 

 
% 

Občine – upravičeni stroški  22.941,20  22.941,20 15,00%

sredstva EU (ESRR)  130.000,00  130.000,00 85,00%

SKUPAJ neto po letih   152.941,20 0,00 152.941,20 100,00%
Občine – neupravičeni stroški 
(DDV)  22.728,80  22.728,80 

 

SKUPAJ   175.670,00 0,00 175.670,00   
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Zap. št. projekta: 12. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA: MISLINJA,  
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Ribnica na Pohorju  
 
Naziv projekta:  IZGRADNJA IN OBNOVA SKUPNE KULTURNE- TURISTIČNE 

INFRASTRUKTURE OBČIN ZAHODNEGA POHORJA ZA 
PREZENTACIJO NARAVNIH HABITATOV IN RAZVOJ NOVIH 
PRODUKTOV NA OBMOČJU S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM 
»NATURA 2000« 

 
Prioriteta RRP: (PU4) KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE 
Ukrep RRP:  (UK 11.1) VAROVANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV 

 (UK 4.1) OBLIKOVANJE INTEGRALNIH TURISTIČNIH 
PRODUKTOV;  
(UK 4.3) POENOTENJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE… 

 
Navezava projekta na ustrezni OP: OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
Razvojna prioriteta OP: RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta: 
2B) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – 
trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti. 
 
2B) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije. 
 
2B) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in 
opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, 
promocijsko-izobraževalne aktivnosti. 
 
Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- vzpostaviti simbiozo med nosilci turizma, prebivalci in 
naravno- varstvenimi ukrepi na varovanih območjih, 

- povezati nosilce turističnega razvoja in poenotiti ponudbo 
nosilcev na območju občin »zahodnega Pohorja«,  

- poenotiti turistične vstopne točke na območju, obnova in 
gradnja infrastrukture za prezentacijo kulturne dediščine v 
cilju vključevanja v turistične produkte,  

- vzpostavitev prostorskih pogojev za razvoj novih turističnih 
produktov – eko in trajnostno naravnanega turizma na 
zavarovanih območjih,  

- obnova kulturne dediščine na turističnem območju in 
območju s posebnim varstvenim režimom, 
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- povečati atraktivnost območja z izgradnjo ustrezne 
infrastrukture za promocijo habitatov Nature 2000. 

 
Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- vzpostavitev informacijske in prezentacijske infrastrukture na 
dveh glavnih vstopnih točkah »zahodnega Pohorja« (Kope, 
Ribnica na Pohorju): informacijska točka muzejskih zbirk,  

- multi-medijsko zasnovana predstavitev zaščitenih 
naravovarstvenih habitatov, 

- prenova objekta, ki je pod spomeniškim varstvom in vnos 
novih vsebin v objekt, ki bodo namenjene turistično 
promocijskim aktivnostim v kraju, 

- ureditev razstavnega prostora za promocijo naravnih 
znamenitosti v kraju, 

- zagotovite prostorskih pogojev za pripravo in prodajo 
ekoloških in drugih okolju prijaznih produktov iz tega 
območja, 

- zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj in prezentacijo, 
izvedbo delavnic, izobraževanj itd. za določene skupine 
obiskovalcev. 

 
Pričakovani merljivi 
rezultati projekta: 

- obnovljen objekt pod spomeniškim varstvom v Ribnici na 
Pohorju v izmeri cca 200 m2 za muzejske in interpretacijske 
vsebine ter vzpostavljena informacijska točka za turistično 
dejavnost v kraju, 

- zgrajen objekt v izmeri cca. 800 - 1.000 m2 za muzejske, 
izobraževalne in interpretacijske vsebine na Kopah (območje 
NATURE) ter vzpostavljena osrednja informacijska točka za 
turistično dejavnost na »Zahodnem Pohorju« s površinami 
za razvoj produktnih aktivnosti, ki so skladne z zaščito 
naravnih habitatov in trajnostnega razvoja območja, 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): Obiskovalci, turisti, domačini, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi 

dejavnostmi… 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
OZADJE PROJEKTA: 
Območje zahodnega Pohorja skupaj s širšo okolico predstavlja naravovarstveni potencial, ki 
terja sonaravni trajnostni razvoj in v tej zvezi model eko turizma, ki bo komplementaren 
drugim oblikam turizma v širši okolici. Območje tako izkazuje potencial za razvoj »eko 
turizma« v polnem pomenu besede, v katerega bodo vključeni prebivalci in bodo imeli od 
tega neposredno korist ter bo omogočal ohranjanje narave in kulturne dediščine s kar 
najmanjšimi vplivi na okolje in turistom v manjših skupinah doživljaje povezane z 
naravovarstvenimi danosti okolja. 
 
Nosilci danes slabo izkoriščajo naravne danosti kot potencial za drugačen pristop, za kar v 
veliki meri krivimo slabo razvito infrastrukturo, še bolj pa nedodelane turistične produkte, ki bi 
lahko dvignili dodano vrednost z izkoriščanjem potencialov naravne in kulturne dediščine. V 
Ribnici na Pohorju je v zadnjem obdobju bila zgrajena vrsta nastanitvenih objektov s preko 
200 ležišči, na Kopah pa ob že obstoječih apartmajih s cca. 600 ležišči in dveh planinskih 
kočah, dve sedežnici in hotelsko nastanitveni objekt s cca. 200 ležišči. Kljub povečanim 
vlaganjem v zadnjem času, je opaziti premajhno sinergijo obstoječih nosilcev v smislu 
povezovanja in iskanja novih produktnih priložnosti v skladu z naravovarstvenih usmeritvami 
na tem območju, ki želijo nekatere že utečene aktivnosti na tem območju v prihodnje celo 
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omejevati. Nosilci turističnih aktivnosti na tem območju še vedno večino prihodkov ustvarijo v 
času zime, medtem ko so potenciali območja »Zahodnega Pohorja« v letnem času slabo 
izkoriščeni. Da je temu tako, je v veliki meri kriva nerazvita turistična infrastruktura, ki bi 
omogočala razvoj novih produktov v letnem času namenjenih različnim ciljnim skupinam in ki 
bi omogočila prezentacijo naravnih habitatov na zaščitenem območju. Pohorje kljub velikemu 
številu nastanitvenih zmogljivosti ne premore osrednjega objekta, ki bi predstavljal osrednjo 
vstopno točko za prezentacijo in razvoj prej omenjenih vsebin in bi predstavljal odmik od 
dosedanjega stihijskega razvoja. Predlagani projektni predlog je samo eden izmed ključnih, 
ki bi ob sočasni izvedbi pripomogel k realizaciji in preobrazbi turističnega razvoja Pohorja kot 
letne destinacije.  
 
V tej zvezi je v zasnovi več produktov, ki naj bi v prihodnjem razvoju turizma prispevali k 
izrabi naravnih potencialov, na drugi strani pa s tem omogočili dvig kakovosti življenja na tem 
območju ob sočasnem ohranjanju narave, naravnih vrednot in kulturne dediščine. V pripravi 
je več projektov v smislu razvoja infrastrukture za pohodniške doživljajske poti (opazovanje 
naravnih habitatov..), rekreacijskih produktov prijaznih okolju (jahanje, nabiranje in 
spoznavanje zelišč, lokostrelstvo), širšemu seznanjanju in spoznavanju naravnih habitatov in 
prodaji ekološko pridelanih produktov na tem območju. 
 
KONKRETNO O PROJEKTU: 
Predlagani projektni predlog predvideva investicije na dveh lokacijah v  občinah: Mislinja in 
Ribnica na Pohorju  in predstavlja celovito ter med seboj povezano celoto za primerno 
prezentacijo naravnih habitatov na celotnem območju »Zahodnega Pohorja«. Prav tako 
predstavlja osnovo za razvoj produktnih aktivnosti na dveh osrednjih vstopnih točkah, ki 
bodo vsem že obstoječim nosilcem in okoliškemu prebivalstvu omogočile razvoj in trženje 
novih produktov neposredno v okolju, kjer se nahaja največja koncentracija obiskovalcev. 
  
RIBNICA NA POHORJU 
Naselje Ribnica na Pohorju se v zadnjih letih intenzivno razvija v turistično destinacijo na 
območju zahodnega Pohorja. V ta namen so v zadnjih treh letih bile zgrajene nove 
počitniške kapacitete, novo smučišče – v naslednjem letu pa bo zgrajena tudi nova kabinska 
žičnica. Predlagani objekt Vila Ribnica se nahaja v osrčju naselja Ribnica in danes kaže 
klavrno podobo, saj je tik pred propadom in je spomeniško zaščiten ter nujno potreben 
celovite prenove. Ob dejstvu, da se objekt nahaja v območju Natura 2000, daje priložnost, 
da se s prenovo na eni strani reši propad kulturnozgodovinskega spomenika, na drugi strani 
pa, da se v objekt vnesejo nove vsebine, ki so povezane z razvojem turizma in promocijo 
zaščitenega območja (Natura 2000). Tako bo s prenovo in spremembo namembnosti objekta 
dana možnost, da objekt postane osrednja točka – turistično-informativna pisarna, v kateri 
bodo podrobneje predstavljeni zaščiteni habitati – Natura 2000 na območju občine Ribnice 
na skupni površini cca 200m2. 
 
KOPE NA POHORJU 
Kope na Pohorju v občini Mislinja predstavljajo osrednjo vstopno točko za obiskovalce 
»Zahodnega Pohorja« in predstavljajo skupaj z »območjem Partizanke in Črnega vrha« 
najvišjo stopnjo zaščite naravovarstvenih habitatov v okviru Nature 2000, zato so 
novogradnje na tem območju nadzorovanje s posebnim režimom. V neposredni bližini 
obstoječih nastanitvenih objektov bo, v skladu z zgoraj omenjenimi smernicami, zgrajen 
skupni objekt za vsebine povezane s turizmom in promocijo zaščitenega območja Natura 
2000, v skupni površini cca. 800 – 1000 m2. V objektu bodo poleg prostorov za prezentacijo 
habitatov tudi prostori za multimedijsko prezentacijo, večnamenski prostor za kulturne in 
promocijske prireditve ter izobraževanje, prodajalne ekoloških produktov in spominkov tega 
območja, center za zeliščarstvo Pohorja, prostori za produktne delavnice in za najem 
rekvizitov ekološkega turizma (lokostrelstvo, jahanje, kolesarstvo, opazovanje habitatov…). 
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Občina(-e): Naselje(-a): Geografska lokacija 

projekta:  RIBNICA NA POHORJU, MISLINJA VAROVANO OBMOČJE 
ZAHODNEGA POHORJA,  

 
 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava vse potrebne dokumentacije (IP, 
PGD, PZI, PID, INP.. ) 

55.672,93 januar- marec. 2013 

2. Nakup zemljišč 74.609,90 jan. – mar. 2013 

3. Strokovni nadzor 21.600,00 
marec 2013 - sep. 
2014 

4. Gradnja in oprema vključno z zunanjo 
ureditvijo 

1.127.820,71 
avgust. 2013 - sep. 
2014 

5. Obveščanje javnosti 8.520,00 apr. 2013 - sep. 2014 

6. Stroški vodenja 39.600,00 Jan. 2013 – Sept. 
2014 

SKUPAJ stroški: 1.327.823,54  
 
 
 
 
 
 
Finančni načrt ( EUR,bruto): 

SKUPAJ 
Viri sredstev 

leto 
2012 leto 2013 leto 2014 po virih % 

Občina Mislinja  112.956,16 37.453,51 150.409,67  10,16 

Občina Ribnica na Pohorju  21.319,85 7.069.15 28.389,00    2,34 

  

Občine skupaj:  
  
134.276,01 44.522,66 178.798.67    12,50 

sredstva EU (ESRR) 0 600.000,00 338..693,00 938.693,00    70,83 
Drugo (navedite:): strošek  DDV- 
občine si ga poračunajo v skladu z 7. 
odstavkom  65.člena Zakona o DDV 0 140.572.08 69.759,79  210.331,87      16,67 

zasebna sredstva (navedite):  0 0 0 0   

SKUPAJ po letih 0   1.327.823,54 100,00%
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Zap. št. projekta: 13. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): RRA KOROŠKA 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Dravograd, Občina Ravne na Koroškem, 

MOSlovenj Gradec,Občina Radlje ob Dravi 
  
Naziv projekta: VZPOSTAVITEV PODJETNIŠKEGA MANAGEMENTA ZA PODPORO 

MPI KOROŠKA – DOPOLNILNA DEJAVNOST MPIK NA ŠTIRIH 
LOKACIJAH 

 
Prioriteta RRP (št. in naziv): (PR 1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA 

ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ 
 

Ukrep RRP (št. in naziv): (UK 1.2) TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI 
 
Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a.) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b.) OP Razvoj človeških virov 
c.) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki 
 (1b) izobraževalna infrastruktura 
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta:  razvoj podjetniške kulture in krepitev podjetništva; 

 vzpostavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj 
podjetništva ter za nastajanje novih delovnih mest; 

 izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji, 
 spodbujanje internacionalizacije podjetij, 
 vzpostavitev osnov za trženje regije in animacijo investitorjev, 
 splošni gospodarski razvoj regije. 

Specifični cilji 
projekta: 

 identificiranje novih inovativnih podjetniških idej;  
 podpora pri realizaciji podjetniških idej oz. novih programov v 

praksi; 
 podpora rasti in razvoju podjetij; 
 podpora kreiranju novih delovnih mest z višjo dodano 
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vrednostjo; 
 izboljšati uspešnost koriščenja nacionalnih in EU virov 

financiranja za podjetja; 
 pomoč podjetjem pri dostopu do lastniških in dolžniških virov 

financiranja;  
 dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon novih podjetij ter 

njihovo uspešno vodenje; 
 povezovanje inkubiranih podjetij z obstoječimi podjetji v regiji pri 

njihovem uveljavljanju na trgu;  
 pomoč pri internacionalizaciji podjetij preko sodelovanja s 

slovenskimi in tujimi inkubatorji, tehnološkimi parki ter ostalimi 
podjetniškimi podpornimi institucijami; 

 vzpostavljen enoten prikaz ponudbe poslovnih nepremičnin v 
Koroški regiji preko vzpostavitve nepremičninskega spletnega 
portala. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

 vzpostavljena enotna organizacijska oblika za izvajanje 
podpornih aktivnosti MPIK ter  uvedba koordinatorja med 
lokacijami MPIK; 

 1 dodatno usposobljen podjetniški svetovalec na RRA 
Koroška;  

 2 podjetniška svetovalca za lokacije MPIK-a – zunanji 
izvajalci; 

 identificiranih min. 16 novih poslovnih idej  
 v usposabljanja vključenih min. 10 nosilcev poslovnih idej, 
 pripravljenih min. 6 novih poslovnih načrtov;  
 priprava periodičnih e-novic za ciljne skupine projekta ter 

vzpostavljena baza prejemnikov e-novic; 
 organiziranih min. 6 dogodkov za ciljne skupine projekta s 

skupno 100 udeleženci; 
 min. 5 podjetij vključenih v aktivnosti internacionalizacije; 
 vzpostavljen portal ponudbe poslovnih nepremičnin za 

Koroško regijo. 
Ciljna(-e) skupina(-e):  potencialni podjetniki – osebe z inovativnimi podjetniškimi 

idejami; 
 start-up in spin-off podjetja; 
 podjetniki, vključeni v MPIK; 
 mikro, mala in srednja podjetja v regiji. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
 Vsebinsko področje: 

 
Operacija se nanaša vsebinsko področje: 

- ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki; 
 

 Število in nazivi upravičencev: 
RRA Koroška bo nosilec in prijavitelj projekta Vzpostavitev podjetniškega managementa 
za podporo MPI Koroška – dopolnilna dejavnost MPIK na štirih lokacijah, kot partnerji pa 
bodo sodelovale občine z infrastrukturo MPIK (Občina Dravograd, Občina Radlje ob 
Dravi, Občina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec).  
 

 Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 
operacije: 
 
RRA Koroška kot nosilec pripravi vlogo za javni poziv, vključno z investicijsko 
dokumentacijo (DIIP), ob tem je tudi glavni koordinator in izvajalec aktivnosti projekta. 
Občine sodelujejo kot nosilci infrastrukture MPIK in so hkrati vključene v pripravo modela 
za izvajanje aktivnosti MPI Koroška.  

 
Statistični urad RS je konec leta 2011 objavil podatke, da je recesija v letu 2009 najbolj 
prizadela Koroško regijo, najmanj pa Osrednjeslovensko regijo, saj se je regionalni bruto 
domači proizvod, s katerim se ocenjuje kakovost oz. standard življenja v posamezni regiji, 
realno zmanjšal za 12,1%, na nivoju države pa za 8%. Hkrati pa tudi kazalniki štirih področij 
blaginje (gospodarski, človekov, socialni in okoljski razvoj) za Koroško regijo kažejo 
konstantno nazadovanje oz. zaostanek regije za povprečjem Slovenije. Analize kažejo, da je 
tehnološko posodabljanje prepočasno in da se razkorak z drugimi regijami povečuje. Stanje 
gospodarstva se je v regiji v zadnjem letu bistveno poslabšalo, narašča število brezposelnih, 
zaskrbljujoča pa je predvsem brezposelnost mladih (iskalcev prve zaposlitve). 
 
Z že obstoječimi ter planiranimi investicijami, ki so sestavni del MPIK, lociranega v štirih 
koroških občinah na šestih lokacijah, bo prišlo do izboljšanja infrastrukturnih oz. prostorskih 
pogojev za mlada (inovativna) podjetja, ki jim v fazi ustanavljanja in začetne rasti to pomeni 
bistveno spodbudo in večje možnosti preživetja. 
 
Z vsebinsko nadgradnjo prostorske infrastrukture oz. konkretno z vzpostavitvijo 
podjetniškega managementa za podporo MPI Koroška ter ostalim MSP v Koroški regiji 
želimo organizirati strokovno pomoč in podporo za razvoj in večjo učinkovitost potencialnim 
podjetnikom, novo nastalim podjetnikom, ki se vključujejo v subjekte inovativnega okolja 
(podjetniške inkubatorje) ter obstoječim malim in srednje velikim podjetjem. Ugotavljamo, da 
tem podjetjem v sedanjih razmerah odprtega trga EU poleg ostalega primanjkuje tudi 
znanja, ki je izjemnega pomena za rast in razvoj podjetij. Z izvedbo projekta bi izboljšali 
poslovanje tega sektorja gospodarstva, povečali bi njegovo uspešnost in učinkovitost, 
povečali samozavest in znanje podjetnikov,  pripomogli k odpiranju novih delovnih mest ter 
nasploh prispevali k razvoju podjetništva in krepitvi podjetniške kulture. Pri vstopu 
posameznika v MPIK se namreč zagotovi prostor, kjer lahko opravlja svojo dejavnost. V 
primeru izvajanja predlagane operacije pa bodo posamezniki lahko dostopali tudi do celovite 
ponudbe storitev, ki so bistvene za večjo stopnjo preživetja ter uspešno rast in razvoj 
podjetij. Na ta način bodo podjetniki dobili nepogrešljivo podporo pri poslovanju njihovih 
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podjetij. Ali kot pravi definicija Evropske komisije: »Podjetniški inkubator je kraj, kjer so 
locirana novonastala podjetja na relativno omejenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev 
je povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij z zagotovitvijo modularnih 
poslopij, skupne tehnične infrastrukture, menedžerske podpore in podpornih storitev«. Ob 
tem bo pri predlaganem projektu šlo tudi za vzpostavitev regionalnih podjetniških 
partnerstev oz. povezovanje subjektov podjetniškega in inovativnega okolja v regiji z 
namenom pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti. 
 
Aktivnosti projekta: 
 Priprava modela za izvajanje aktivnosti MPI Koroška ter vodenje in koordinacija projekta.
 Podporne aktivnosti za potrebe potencialnih podjetnikov ter obstoječih podjetij 

(podjetniška svetovanja, organizacija dogodkov, informiranje, identificiranje novih 
poslovnih idej in usposabljanja za njihovo uresničitev v praksi…). 

 Vzpostavitev portala poslovnih nepremičnin Koroške. 
 Nakup strojne in programske opreme za izvajanje dejavnosti. 
 Informiranje in obveščanje javnosti 
 
Dostop do celovite ponudbe storitev bo omogočen vsem potencialnim podjetnikom, start-up 
in spin-off podjetjem, podjetnikom, vključenim v MPIK ter  mikro, malim in srednjim 
podjetjem v vseh občinah Koroške regije. 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska 
lokacija projekta:  OBČINA DRAVOGRAD 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
MO SLOVENJ GRADEC 

 

 
Aktivnosti projekta za UPR 

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava modela za izvajanje aktivnosti MPI 
Koroška ter vodenje in koordinacija projekta 

12.337,58 jan. 2013 - sep. 2014

2. Podporne aktivnosti za potrebe potencialnih 
podjetnikov ter obstoječih podjetij 

150.455,57 jan. 2013 - sep. 2014

3. Portal poslovnih nepremičnin Koroške 41.752,79 jan. 2013 - sep. 2014
4. Strojna in programska oprema za izvajanje 

dejavnosti 
14.819,00 jan. 2013 - dec. 2013

5. Informiranje in obveščanje javnosti 18.870,92 jan. 2013 - sep. 2014
SKUPAJ stroški: 238.235,87  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto, tekoče cene): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta)      
RRA KOROŠKA 0,00  15.699,75      22.017,05 37.716,80      16% 
      
sredstva EU (ESRR) 0,00 107.499,50 73.736,94 181.236,44     76% 
_________DDV   10.563,52      8.719,11      19.282,63      8% 
SKUPAJ po letih 0,00  133.762,77    104.473,10    238.235,87     100,00 
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